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ВЪВЕДЕНИЕ
За ефективното управление на риска в големи технически
инфраструктури е необходимо правилното идентифициране и
дефиниране на рисковите фактори и опасности. За разлика от
недалечното минало, в момента съществуващите рискове са
многобройни и многопосочни, което ги прави трудни за
предвиждане и оценяване. Основните заплахи имат сложен
комплексен характер, което засилва взаимозависимостта между
политиките, предприемани на регионално, национално и
международно равнище.
Когато се говори за големи технически инфраструктури, те
трябва да се разбират и като обекти от критичната инфраструктура.
Това налага защита, обхващаща всички опасности за тях – природни
бедствия,
човешка
дейност
и
терористични
заплахи.
Посегателството срещу такъв тип обекти може да доведе до
разрушения, жертви и екологични катастрофи, да нанесе огромни
щети на политиката и икономиката. Поради това критичната
инфраструктура се превръща в стратегически ресурс, управлението
на рисковете, за който е сред водещите приоритети в сферата на
сигурността.
Както е известно за „критична инфраструктура” се приема
инфраструктурата,
която
предоставя
жизненоважни
за
функционирането на обществото услуги или обекти, загубата на
които може да има сериозно въздействие върху здравето на
населението, околната среда, икономиката и сигурността. В
зависимост от уязвимостта на тези обекти, щетите от тяхното
разрушаване, както и влиянието им върху други обекти, ги
определя като повече или по-малко критични.
Като по-значими, от гладна точка уязвимостта на обществото,
за големите технически инфраструктури могат да се определят
геополитическите, технологичните, транспортните, енергийните и
природните рискове.
За ефикасното установяване на рисковете, заплахите и
уязвимите места в съответните сектори се изисква комуникация
между собствениците и оператори на критична инфраструктура,
централни и местни държавни органи и структури на гражданското
общество.
Анализът и оценката на риска на големи инфраструктурни
обекти в трансграничния регион Румъния - България е ключов
фактор за цялостната им защита. Анализът идентифицира както
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опасностите, така и вероятностния подход за тяхното проявление,
което е база за вземане на технически и управленски решения, за
прилагане на конкретни мерки намаляващи уязвимостта на обектите
и минимизиране на възможните щети.
Като голям инфраструктурен обект в трансграничния регион
Румъния – България може да се приеме „АЕЦ Козлодуй“. Поради
това голяма част от лекционния материал е свързан с централата.
Материалът е предназначен за обучение на ръководители в големи
индустриални компании, представители на местни и държавни
администрации, мениджмънта на мащабни инфраструктурни
обекти, неправителствения сектор и др., изучаващи проблемите на
управлението на риска в мащабни инфраструктурни обекти
(природни
бедствия,
промишлени
аварии
и
екологични
катастрофи).
Цитираната литература може да подпомогне търсещите позадълбочен подход към проблематиката.
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ГЛАВА
ПЪРВА.
Същност
и
влияние
на
мащабните
инфраструктурни обекти в трaнсграничния регион Румъния –
България
Еволюцията на средата, която отличава човека, е съставна
част от неговото биологично и социално развитие и стои в основата
на неговото взаимодействие с природата. Това е едновременно
границата и връзката между обществото и природата.
В хода на историческото развитие на процеса на обмен на
вещества между човека и природата се оформят два
противоположни резултата. От една страна се формират
потребителски стойности, а от друга – настъпват изменения, при
които естествената природна среда се заменя с изкуствена, която
се създава за нуждите на човека като обществено същество. Поради
съществуването на изкуствена среда говорим за съществуването на
т.нар. „втора природа“, която обхваща изкуствено създадените от
човека условия за неговото съществуване и дейност, и която днес
се асоциира с думата инфраструктура.
Независимо от развитието на човека като обществено
същество, той не губи своята биологична същност. Това означава,
че всички процеси в обществото трябва да бъдат съобразени с тази
негова характеристика. Най-важният момент в това съчетание е
свързано с условията, в които човек живее и затова те имат
определящо значение.
В настоящата главата ще бъдат разгледани следните няколко
проблема:






същност на понятието инфраструктура;
класификация и видове инфраструктура;
техническа инфраструктура;
производствена инфраструктура;
критична инфраструктура и класификация на обектите от
нея;
 инфраструктура на румънско-българския трансграничен
регион.
1.1. Инфраструктура. Същност и класификация
Понятието „инфраструктура“ е въведено през ХІХ в. от
швейцарския военен теоретик Антуан-Хенри Жомини, който
изтъква стратегическото и оперативното й значение за
ръководството на бойните действия. До средата на ХХ в. това е
предимно военен термин, с който се обозначава териториалната
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организация на системата за поддържане и действие на армията.
Постепенно терминът започва да се използва в икономическата
теория и в теорията на управлението.
Терминът „инфраструктура” е от латински произход и
произлиза от думите „infra”, което означава под, основа, а в
преносен смисъл се интерпретира като условие, без което на може
да се осъществи определено действие и „struktura” – структура,
строеж, разположение.
В Българския тълковен речник, инфраструктурата се определя
като „…съвкупност, система от отрасли и материални средства,
които обслужват производството и осигуряват условия за
функциониране
на
обществото,
например
пътищата,
съобщенията, науката, образованието и др.“
Военния
терминологичен
речник,
разглежда
инфраструктурата, като „…(1) комплекс от предприятия,
съоръжения и мероприятия, които осигуряват функционирането
на промишлеността и селското стопанство; (2) система от
стационарни обекти и отделни съоръжения на театъра на
военните действия, които служат като основа за развръщане на
въоръжените сили за воденето на военни действия за
осигуряването на бойната и оперативна подготовка на
войските.“
Или инфраструктурата се дефинира като съвкупността от
инженерни линейни и точкови съоръжения и инсталации, както и
услуги и институции, които играят ролята на общо условие за
развитието на икономиката и способстват за социалното,
професионалното и духовното развитие на населението на дадена
страна, регион, община или населено място. От функционална
гледна точка инфраструктурата улеснява производството на стоки и
услуги и тяхното разпределение като крайни продукти до пазарите.
Тя осигурява още базовите социално-културни услуги в институции
като училища, болници, културни центрове и други.
Най-често инфраструктурата се приема като универсално
понятие за означаване на комплекса от обслужващи обекти и
дейности (комплекса от общи условия) за функционирането и
развитието на дадена система – икономическа, социална,
екологична и др.
Всяка
сложна
структурна
единица
(териториална,
производствена, управленска) съдържа основна част и съпътстващ
я комплекс от обслужващи звена и дейности, формиращи общите
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условия за осъществяване на основната дейност. От тази гледна
точка може да се приеме, че инфраструктурата присъства във всяка
област на обществения живот, както и на всички йерархични
равнища – от инфраструктурата на строителната площадка и
предприятието, до отрасловата, локалната, регионалната и
териториалната инфраструктура.

Фиг. 1.1. Същност на понятието инфраструктура.
Нарастващият интерес и проучванията на инфраструктурата са
обусловени от редица обстоятелства, най-важни между които са:
 увеличаващите се материални фондове (обекти и
съоръжения) с инфраструктурно предназначение;
 равнището на развитие на производството и растящите
изисквания на човека към качествата на услугите и
обслужващите дейности;
 оптимизиране
на
съдържанието
и
териториалната
организация на производствената и обслужващата сфера в
условията
на
нови
икономически
и
пазарни
взаимоотношения при разнообразие от форми на
собственост;
 съвременната административно-териториална и селищна
организация, свързана с управленските и социалните
структури в страната, областите и общините, т.е.
инфраструктурата
като
районо-,
градои
селищнообразуващ фактор;
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 урбанизацията на населението и териториалното развитие
на градовете, водещо до допълнителни потребности от
инфраструктурни дейности, обекти и съоръжения;
 тенденцията на непрекъснато намаляване на селското
население, водеща до две противоположни количествени
измерения на потребностите: от една страна, намаляване
на потребностите от инфраструктурни дейности и обекти с
производствено и социално предназначение, а от друга
страна – увеличаване на потребностите от обекти на
техническата инфраструктура, главно по отношение на
строителството и поддържането на пътната мрежа,
транспортното
обслужване,
съобщенията,
водоснабдяването и електроснабдяването;
 развитието
на
научно-техническия
прогрес,
интеграционните
процеси
и
международното
сътрудничество, изискващи приобщаване на изградените
инфраструктурни
обекти
на
макроравнище
към
трансграничните инфраструктурни системи (най-вече на
линейните) и преструктурирането им на микроравнище.
Класификацията на инфраструктурата може да се
осъществи по различни критерии, но най-често се използват два от
тях: функционален и териториален. По функционален критерий,
т.е. по мястото и ролята на инфраструктурата и преди всичко
според нейната функция във възпроизводствения процес, се
различават следните видове:
 Техническа инфраструктура, включва цялата съвкупност
от технически елементи на национално и регионално ниво,
които са свързани с доставката на входящи ресурсни
потоци: енергопроизводствени и енергопреносни системи;
водоснабдителни
и
канализационни
системи;
хидротехнически системи и съоръжения; транспортни и
съобщителни системи и др;
 Производствена инфраструктура, включва онези обекти и
дейности, които създават нормални условия за протичане
на производствения процес: ремонтно–инструментално,
складово и енергийно стопанство; строителни и асфалтови
бази; отпадъчно и възстановително стопанство;
 Социална инфраструктура, включва обекти и дейности,
които създават благоприятни условия за живот и
възпроизводство на населението и трудовите ресурси:
жилищно строителство; комунално-битово стопанство;
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материално-техническа база за търговия, битови услуги и
др.; просвета, култура и образование; здравеопазване и
социални дейности.

Фиг.1.2. Видове инфраструктура по функционален критерий.
Към тази класификация по функционален критерии, като
специфични видове инфраструктура, могат да се добавят
екологична, технологична, туристическа и др.
Според териториалния критерий инфраструктурата бива:
 Районна,
включва
инфраструктурните
елементи,
предназначени за обслужване на икономическите райони и
териториално–производствени комплекси. Тя играе роля за
формиране на по-големи единици;
 Локална,
включва
инфраструктурни
елементи,
предназначени да обслужват селищни системи, отделни
населени места и отделни производствени единици и
строителни площадки. Локалната инфраструктурата е
резултат от стопанската дейност на човека и е различна за
отделните части на страната.
В съответствие с териториалния критерий се разграничават и
следните видове инфраструктура – жилищна, селищна, национална
и международна.
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1.2. Техническа инфраструктура
Техническата инфраструктура се определя, като система от
сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта,
водоснабдяването
и
канализацията,
електроснабдяването,
топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения,
хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната
дейност. Основните елементи на техническата инфраструктура са:
 транспортната техническа инфраструктура и съоръженията
към нея;
 водоснабдителни и канализационни системи;
 енергийните системи;
 хидромелиоративните мрежи и съоръженията към тях;
 електронните съобщителни мрежи и съоръжения;
 брегоукрепителните, брегозащитните и геозащитните
строежи;
 съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци.
Техническата инфраструктура се изгражда от различни
институции – държава, общини, оператори на обществени услуги и
задоволява публични нужди при широк обществен достъп.
Транспортна инфраструктура
Транспортна инфраструктура са всички маршрути и фиксирани
съоръжения на видовете транспорт, които са необходими за
движението и безопасността на трафика:
 Мрежата от автомагистрали и автомобилни пътища
(включително пътните съоръжения като мостове, тунели,
водостоци, защитни стени и други); сигнални системи и
маркировка;
електрически
системи
(осветление
и
светофари); бордюри, тротоари и друга вертикална
планировка; места за почивка; системи за поддържане на
пътната мрежа;
 Системите на масовия транспорт - метро, трамвайни,
тролейбусни и автобусни линии и системите за
автоматизирано управление на разписанието; гаражи,
предоставящи коли, мотоциклети и автомобили под наем;
 Железопътна мрежа, включително терминали и други
съоръжения (жп депа, гари, подлези, сигнални и
комуникационни системи;
 Плавателни канали и навигационни съоръжения, изискващи
постоянно поддържане като драгиране, и други дейности;
 Пристанища и сигнални фарове;
- 11 -

 Летища, включително системите за ръководство на
въздушното движение;
 Колоездачни алеи и пешеходни пътеки, включително
пешеходни подлези и надлези;
 Фериботи.
Транспортната техническа инфраструктура следва да
осигурява най-добри условия за удобен, безопасен и икономичен
транспорт на пътници и товари и за достъпност на лица с
увреждания, при опазване на околната среда.
Водностопанска инфраструктура
Водоснабдителните системи се използват за задоволяване
нуждите на населението от вода с питейни качества, за питейнобитови, технологични и противопожарни нужди. Външните
водопроводи и съоръжения на водоснабдителните системи
осигуряват
пренасяне
на
водата
от
водоизточника
до
водопроводната мрежа на населените места. Канализационните
мрежи в населените места осигуряват отвеждане на отпадъчните и
дъждовните води.
Елементи на водностопанската инфраструктура са:
 Питейно водоснабдяване – водохващания, водопреносна
мрежа, резервоари, помпи, пречиствателни станции и
филтри, включително сгради и екипировка, използвани за
събиране, обработка и разпределение на питейната вода;
 Колектори и канализационна мрежа за събиране и
отвеждане на отпадните води;
 Дренажна система (отвеждащи тръби, канавки и други);
 Главна иригационна система (резервоари и напоителни
канали);
 Системи за защита от наводнения (диги, помпени станции и
други защитни съоръжения);
 Снегопочистваща техника - снегорини, разпръсквачи на
сол, съоръжения срещу снегонавявания и други;
 Съоръжения за защита на бреговете - вълноломи,
укрепителни съоръжения, залесителни дейности по
бреговете и други.
Енергийна инфраструктура
Енергийната инфраструктура включва:
 Електроенергийна
система,
включително
електроцентралите, електропреносната мрежа с високо
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напрежение, подстанциите и електроразпределителната
мрежа с ниско напрежение;
Газопроводи,
газохранилища
и
разпределителни
терминали, газоразпределителната мрежа. В някои
дефиниции се включват танкерите и автомобилите за
превоз на газ и цистерните за съхранение;
Петролопроводи, включително терминалите за съхранение
и разпределение на нефт и нефтопродукти. В някои
дефиниции се включват и танкерите и автомобилите за
превоз на нефт и нефтопродукти;
Съоръжения за обработка на въглищата - почистване,
съхранение и транспорт. В някои дефиниции се включват и
самите въглищни мини;
Производство на пара и топла вода и преносната и
разпределителната мрежа.

Комуникационна инфраструктура.
Електронна съобщителна инфраструктура е съвкупност от
електронни съобщителни средства, включително линии, кабелни
системи, стълбове, кули, канали, шахти, тръби, мачти, кабели,
проводници и съоръжения, които се използват за осъществяване на
електронни съобщения, с изключение на крайни електронни
съобщителни устройства.
Елементите на комуникационната инфраструктура са:
 Пощенски
услуги,
включително
сортировъчни
и
разпределителни центрове;
 Телефонна мрежа, включително автоматични телефонни
централи;
 Мрежа на мобилните оператори;
 Телевизионни
и
радиоразпръсквателни
станции,
включително регулаторните стандарти на държавата;
 Кабелна телевизия – физическата мрежа, включително
приемателните станции и разпределителната мрежа;
 Интернет – основен ресурс, главни рутери и сървъри,
местни интернет доставчици, интернет протоколи и друг
основен софтуер, необходим за функциониране на
системата;
 Комуникационни спътници и презокеански кабели;
 Пневматични тръби на пощенски мрежи.
Инфраструктура за третиране на отпадъци
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Депо за отпадъци е съоръжение за депониране на отпадъци,
върху земята или под земята, включително вътрешни площадки за
депониране на отпадъци на територията на предприятията (т.е.
депа, където причинителят на отпадъци извършва обезвреждане на
отпадъци, на мястото на образуването им) и самостоятелни
площадки предназначени за временно съхраняване на отпадъците,
които се експлоатират за срок по-дълъг от една година.
Площадка за третиране на отпадъци е територия, на която
се предвижда застрояване със съоръжения, обезпечаващи
извършването на дейностите по събиране, временно съхраняване,
оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, както и
обслужващи сгради и съоръжения за работещите на територията на
площадката. Елементи на инфраструктурата за третиране на
отпадъци са:





Общински системи за събиране и обработка на отпадъци;
Депа за твърди отпадъци;
Пещи за изгаряне на твърди отпадъци;
Депа за съхранение на опасни отпадъци.

Инфраструктура за мониторинг
Инфраструктурата за наблюдение и измерване на природната
среда и процесите на земята включва:







Мрежата от метеорологични станции;
Мрежата за наблюдение на приливите и отливите;
Сеизмологични станции;
Спътниково наблюдение на земята;
Геодезка опорна мрежа;
Пространствени бази данни.

Геозащитна инфраструктура
Геозащитната дейност е елемент на държавната политика по
устройство на територията и благоустройството, която се провежда
от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
чрез Програма „ Геозащита” в областта на териториалното развитие
и благоустрояване. Оперативната цел на Програма „Геозащита” е
предотвратяване и ограничаване на свлачищата, ерозионните и
абразионни процеси в т.ч. опазване живота и здравето на
населението, намаляване на последствията от разрушителните
въздействия на абразията, ерозията и свлачищата върху
материалните фондове и историческото наследство, осигуряване
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нормално функциониране на транспортни и други комуникации и
защита на околната среда.
Геозащитните мерки и дейности са свързани с изработване на
укрепителни и брегоукрепителни схеми, инженерно-геоложки и
хидрогеоложки проучвания, инженерно-геоложки районирания,
инвестиционни проекти и извършване на брегоукрепителни,
брегозащитни и геозащитни строежи за укрепване и отводняване на
територии, засегнати от свлачищни, ерозионни и абразионни
процеси.
Противодействие
на
свлачищните,
ерозионните
и
абразионните процеси е комплекс от дейности за регистриране и
мониторинг на застрашени и засегнати територии от свлачища,
морска абразия, речна ерозия и неблагоприятни техногенни
процеси и извършване на геозащитни мерки и дейности.
През 2006 г. е разработена Национална програма за укрепване
на свлачищата, предпазване на Дунавския и Черноморския бряг от
ерозията
и
абразията
и
предпазване
на
техническата
инфраструктура и населените места от свлачищни процеси.
Целите на програма „Геозащита” се изпълняват в съответствие
с разработената Национална програма и включва следните
дейности:
 превантивни геозащитни мерки включват регистрация и
мониторинг на свлачищните райони чрез извършване на
режимни
инженерно-геоложки
и
хидрогеоложки
изследвания и анализи, изграждане на нови и поддържане
на съществуващи реперни мрежи, необходими за оценка на
динамичното
поведение
на
свлачищните
райони
координираща дейност за свлачищата в Република
България, осигуряване на проектна готовност;
 разрешителен режим за строителство в свлачищни райони –
осъществяване на контрол върху инвестиционните
намерения в свлачищни райони чрез издаване на
предварителни разрешения;
 управление на проекти за ограничаване на свлачищните
процеси.
1.3. Производствена инфраструктура
Развитието на икономиката с нейните основни отрасли и
подотрасли е обективна закономерност на всяка страна. С
развитието на общественото разделение на труда постоянно се
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обособяват нови отрасли и дейности в икономиката и нарастват
производителните сили на обществото като цяло.
Производствената
инфраструктура
е
съвкупност
от
материално-технически системи осигуряващи движението на
ресурси и товари в хода на промишленото и селскостопанско
производство.
Много, и от различен характер, са факторите и условията за
развитието и функционирането на базисните отрасли на
икономиката, като: насищането с основно оборудване на тези
отрасли, които са съсредоточени в отделни производствени
предприятия и фирми с различен характер, формиращи основната
част от производствените й фондове, състоянието на техническото
и технологичното оборудване, формите и степените на
производствено коопериране, заетите работници и специалисти в
тях и др.
Наред с тези основни фактори има и друга група фактори и
условия, без които е невъзможно осъществяването на
производствения процес в нито един отрасъл и дейност. Това е
групата от т.нар. инфраструктурни фактори и условия, която е
обособена в един от основните видове на инфраструктурата под
названието производствена инфраструктура. Тази инфраструктура
до голяма степен се формира (макар и в нейния най-елементарен
вид) още с формирането и изграждането на основните отрасли на
материалното производство. По тази причина, макар и относително
обособена, тя също се отнася към отраслите на материалното
производство. Затова в икономическата литература е възприето да
се говори и за отраслов състав на производствената
инфраструктура.
В своя състав производствената инфраструктура включва
обекти, съоръжения и други дейности, които създават най-общи
условия за осъществяването на единния възпроизводствен процес.
Основните елементи на производствената структура на една
производствена
единица
(предприятие,
фирма,
стопанска
организация и др.) са:
 ремонтно–инструменталното, складовото и енергийното
стопанство;
 строителни и други спомагателни бази – асфалтови,
химически, заготвителни и др.;
 отпадъчно и възстановително стопанство.
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Основни
инфраструктура

характеристики

на

производствената

1. Тя е неразделна част от развитието на производителните
сили. Макар и относително обособена в отделни подсистеми,
дейности и обекти, с нейното непосредствено функциониране, тя
оказва пряко влияние върху развитието на производителните сили
на обществото и на отделните отрасли, които обслужва.
2. Инфраструктурните отрасли и дейности от производствената
инфраструктура не участват пряко в производството на крайни
изделия, но те със своето функционално предназначение създават
най-непосредствени условия за това.
3. Ефективността като основен измерител за икономическата
дейност на стопанските организации и фирми до голяма степен се
обуславя от производствената инфраструктурна осигуреност на
съответното производство.
4. Интензификационните процеси и организацията на
производство
в
основното
производство
зависи,
от
инфраструктурната му изграденост и осигуреност от. От друга
страна от ритъма и най-вече от резултатите на основното
производство зависи темпа на изграждането, поддържането и
развитието на инфраструктурата. Така че те се намират в
непосредствена диалектическа връзка и взаимозависимост.
5. Инфраструктурните
основните фондове.

фондове

са

неразделна

част

от

6. Производствената инфраструктура създава необходимите
условия за повишаване на производителността на труда, за
ефективното използване на трудовите и материалните ресурси и др.
Тези и редица други страни, които характеризират
производствената инфраструктура до голяма степен разкриват
нейния характер, целевото и предназначение и същност.
Инфраструктурните обекти и дейности на производствената
инфраструктура са съсредоточени основно на входа и изхода на
производствените предприятия и фирми.
На входа са складовете за материали и суровини,
кооперираните доставки от други фирми, които са на склад,
ремонтните бази и др. Без тази складова база и ремонт
производственият процес е неосъществим. Ето защо те изпълняват
функционална роля - създават условия за осъществяването на
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производството. Тук влизат проектирането и организацията на
складовото стопанство.
На изхода е складовата база за готовата продукция и
транспортните средства, които доставят продукцията до
потребителя - с производствено или с лично потребление. Не може
да се постигнат резултати в основното производство без този вид
инфраструктура. Резултатите се получават след реализацията на
произведената продукция.
Производствената структура на всяка фирма се изгражда
многовариантно и зависи от предмета на дейност и присъщите
технически,
технологични,
икономически
и
социални
характеристики. Необходима е такава производствена структура на
фирмата, която с най-малки разходи да води до най-добри
резултати. Основни елементи на производствената-структура на
фирмата са цеховете. Всеки цех се характеризира с няколко
признака:
 определена част от територията на предприятието;
 съвкупност от технологично оборудване, посредством което
се осъществява производствения процес;
 технологична самостоятелност;
 взаимозависимост и взаимообвързаност с работата на
другите цехове.
В зависимост от ролята им, за създаване на продукцията,
цеховете се класифицират като:






основни;
спомагателни;
обслужващи;
странични;
допълнителни.

Тези елементи на производствената инфраструктура имат
своето място във всички отрасли на икономиката и на всички
равнища. Особено ясно изразени са те на териториално равнище.
Наличието на много производствени предприятия и фирми в
отделните общини и предимно в техните центрове - градовете,
които са на различна ведомствена подчиненост, обуславя
необходимостта от териториална организация за тяхното поефективно използване, а именно от група предприятия и фирми на
територията на града
Функции на производствената инфраструктура
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1. Осигуряване движението на материалните средства:
 природни ресурси;
 енергия;
 готови стоки.
2. Осигуряване
ресурси).

движението

на

работна

сила

(трудови

3. Осигуряване движението на производствените финанси.
4. Осигуряване движението на производствената информация.
Производствената инфраструктура може да се класифицира по
различни признаци. Най-актуална се явява пространственопроизводствено-отраслова.
По
пространствено-производствено
основание инфраструктурата се класифицира като:






Производствената инфраструктура на предприятията;
Производствената инфраструктура на региона;
Производствената инфраструктура на държавата;
Производствената инфраструктура на обединени държави;
Производствената инфраструктура на света.

По отраслов признак на структурата на производството,
инфраструктурата се класифицира като:
 Производствена
инфраструктура
на
отделното
производство;
 Производствена инфраструктура на предприятието;
 Производствена инфраструктура на отрасъла.
Производствената инфраструктура може да се класифицира и
по изпълняваните от нея функции (по отрасли на самата
инфраструктура) независимо от първите два признака на
класификация:








Транспорт (транспортни комуникации);
Енергийно производство (енергийни комуникации);
Свръзка (информационни комуникации);
Водоснабдяване и канализация;
Търговия на едро;
Материално-техническо снабдяване;
Финансова инфраструктура.

Отрасловата класификация на инфраструктурата е найактуална в съвременната наука, доколкото е приета в много страни
и в болшинството социално-икономически науки. Дадената
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класификация е основана на ведомствено икономически подход към
планиране, развитие и управление на обществения живот, развитие
на другите съставни части на инфраструктурата.
Изграждане
инфраструктура

и

развитие

на

производствената

Управлението на процесите, свързани с кооперираното
изграждане на производствената инфраструктура, налага да се
отчита обстоятелството, че тя включва система от дейности,
обслужващи
производството
в
следната
технологична
последователност:







осигуряване със суровини и материали;
осигуряване на резервни части и инструменти;
поддръжка и ремонт;
енергийно и водообезпечаване;
съхранение и експлоатация на готовата продукция;
отпадъци и възпроизводство.

За разлика от другите видове инфраструктура, тук
възможностите за коопериране са по–малки и са в зависимост от
особеностите на териториалната система, нейната специализация,
степен и начин на изграденост и функциониране.
При определяне на насоките и направленията на развитието на
производствената
инфраструктура
и
нейното
кооперирано
изграждане, трябва да се изхожда от:
 достигнато равнище и специализация и концентрация на
отделните предприятия;
 постановките за отрасловата специализация и концентрация
на териториалната система като цяло;
 тенденциите в развитието на спомагателните дейности в
отделните предприятия , отрасли и подотрасли;
 предварителни проучвания и резултати от анализ на
съществуващото
положение
на
обектите
на
производствената инфраструктура.
От казаното до тук могат да се формулират съществени
насоки, с оглед кооперираното изграждане на производствената
инфраструктура в териториалните системи.
Първо, кооперираното изграждане на инфраструктурните
елементи в териториалните системи трябва да бъде предшествано
от
целенасочен
анализ
и
оценка
на
функционалната,
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териториалната и отрасловата специализация и концентрация на
производителните сили в територията.
Второ, реалното внедряване на научно–техническия прогрес
се явява необходим фактор за разширяване на интеграционните
форми
за
използване
и
изграждане
на
интегрирани
инфраструктурни елементи.
Трето, все повече се налага необходимост от прилагане на
съвременен методически инструментариум, в това число и
моделиране на процесите на интегрирано изграждане на
инфраструктурна база, с оглед да се обезпечи и предварително
докаже икономическата, социалната и екологичната ефективност от
изграждането на тези съвместни инфраструктурни обекти.
Четвърто,
изграждането
и
експлоатацията
на
инфраструктурната база следва да се осъществява координирано,
като се отчитат общите насоки и перспективи в развитието на
стопанство в териториалната система. От тук произтича и
необходимостта да се разработят перспективни програми за
развитие на материално–техническата база и производителните
сили при задължително определяне на общите мащаби и темпове на
регионално социално–икономическо развитие. Сега вече е
наложително инфраструктурата да бъде разглеждана като
неразделна част от регионалния план за развитие на
териториалната система (област, община).
Пето, интегрираното изграждане на производствената
инфраструктура в териториалните системи е свързано и с
усъвършенстване на нормативната база , което най–общо се свежда
до утвърждаване на статут за единно инвестиране, единно
изграждане и единно управление и стопанисване на изградените по
този начин производствени инфраструктурни обекти .
Конкретните проучвания в практиката показват, че
кооперираното на производствената инфраструктура довежда до
намаляване на инвестициите до 30% от общия обем на
инвестираните средства в територията, а тази ефективност може да
бъде увеличена вследствие намаление на експлоатационните
разходи по поддържането и функционирането на отделните
инфраструктурни системи с производствено предназначение, което
придобива все по–голяма актуалност.
1.4. Критична инфраструктура
Терминът „критична инфраструктура“ се отнася до активите
на физически и компютърно-базирани системи, които са от
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съществено значение за минималното функциониране на една
икономика и съответното правителство. Те включват, но не се
ограничават до: телекомуникации, енергетика, банково дело и
финанси, транспорт, водни системи и спасителните служби,
правителството и др. Напредъка в областта на информационните
технологии, който повиши значително ефективността на тези
системи, доведе до положение, при което инфраструктурите стават
все по-автоматизирани и по-взаимосвързани. По този начин се
създават нови уязвимости за инфраструктурата, чиято защита
изисква по-голяма гъвкавост, системен и еволюционен подход,
обхващащ защитата както на обществения, така и на частния
сектори.
Защита на критичната инфраструктура се отнася до дейностите
по защита на населението, физическите активи, както и
комуникационните системи, които са жизнено необходими за
националната
сигурност,
икономическата
стабилност
и
обществената безопасност или това са активи, които се считат
безценни за общество и които осигуряват неговото социално
благосъстояние.
Съгласно Закона за защита при бедствия под „критична
инфраструктура“ се разбира „…система или части от нея, които са
от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени
функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото
или социалното благосъстояние на населението и чието нарушаване
или унищожаване би имало значителни негативни последици за
Република България в резултат на невъзможността да се запазят
тези функции“.
В същия смисъл под „обект“ се разбира всяко
организационно или икономически обособено образувание на
централните и териториалните органи на изпълнителната власт или
на предприятията на юридическите лица и едноличните търговци.
„Европейски критични инфраструктури“ (ЕКИ) са критични
инфраструктури, намиращи се в държавите-членки, чието
нарушаване или унищожаване би имало значителни последици за
две или повече държави-членки. При оценката на негативните
последици се прилагат критерии – брой загинали или ранени,
икономически и социални последици, като се отчита и влиянието на
повреждане или разрушаване на тази критична инфраструктура
върху други видове инфраструктури. Като страна член на
Европейския съюз следва, че обекти от критичната инфраструктура
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на Република България може да придобият статут на обекти от
Европейската критична инфраструктура.
Защитата на критичната инфраструктура се разглежда, като
съвкупност от дейности, целящи гарантиране на нормалното
функциониране, непрекъснатостта и целостта на критичните
инфраструктури с цел възпиране, намаляване, смекчаване или
неутрализиране на заплахите, рисковете или уязвимостта им.
Информация, свързана със защитата на критичните
инфраструктури, е всеки факт относно даден обект, чието
оповестяване и разкриване, може да бъде използвано за планиране
и/или за извършване на действия с цел причиняване на повреди
или унищожаване на обекти, елементи или инсталации от
критичната инфраструктура.
Съществуват
множество
системи
и
сектори
в
инфраструктурата, в които се намират обекти, потенциално опасни
за населението и националното стопанство. Основна причина за
уязвимостта на обектите от инфраструктурата е некомпетентната
намеса на човека в природата, както и неправилни действия при
строителството.
Все още няма изградена стройна политика за защита на
критичната инфраструктура, както и методика за определяне на
риска и уязвимостта на обектите или системите. В зависимост от
това, кое опасно явление, ситуация или събитие въздейства върху
инфраструктурата, даден обект може да бъде отнесен като
критичната инфраструктура или не.
Класификация на обектите от критичната инфраструктура
Инфраструктурните обекти може да се класифицират по
няколко критерия.
Според предназначението:
 - физически обекти от икономиката, енергетиката,
ядрената индустрия, телекомуникациите, земеделието и
хранителната
промишленост,
здравеопазването,
транспортните комуникации, населени места и други;
 - виртуални обекти от интернет, системи за защита на
информацията, културата, образованието, политиката и др.
Според собствеността:
 - междудържавна и държавна;
 - обществена, частна и кооперативна;
 - собственост на неправителствените организации и др.
- 23 -

Обектите от критичната
класифицират и като:

инфраструктура

може

да

се

 - специални (предназначени за изпълнение на бойни
задачи) - позиции, пунктове за управление, военни пътища,
аеродруми, бази на флота, възли за свръзка, складове и
др.;
 - общи военни обекти - полигони, военни градчета, военни
болници, учебни центрове и др.;
 - общо държавни - комуникационно-транспортни системи,
елементи от държавната система за управление,
промишлени предприятия и заводи, бази и др.
На фона на динамично развиващата се среда и опита на
законодателството да регламентира параметрите на нейното
функциониране, Република България се превръща в ключов фактор
за изграждане и поддържане, в национален, регионален и
международен план, на стратегически енергийни и транспортни
обекти. Повишаването на тяхното количество, разнообразяването на
типът им и разширяването на териториалните области, в които те се
намират, в съчетание с увеличаващите се рискове от терористични
действия, налага предприемането на синхронизирани мерки за
тяхната защита, не само по отношение на използването на системи
за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване, но и
средства за адекватна реакция.
Отчитайки тези дадености, както и указанията на Съвета на
Европейския съюз за прилагането на Директивата на национално
ниво, в нашата страна този процес се осъществява чрез приетото от
Министерски съвет постановление №18/1 от февруари 2011 г., за
установяването и означаването на
европейски
критични
инфраструктури в Република България и мерки за тяхната защита.
С постановлението се уреждат процедурата за установяването
и означаването на ЕКИ, разположени на територията на Република
България, както и мерките за тяхната защита в секторите
енергетика и транспорт. За установяването на потенциални ЕКИ се
прилагат междусекторни и секторни критерии.
Междусекторните критерии са както следва:
 потенциален брой на загиналите или ранените;
 икономически последици - оценява се значимостта на
икономическите загуби и/или влошеното качество на
продукти или услуги, включително възможните последици
за околната среда;
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 обществени последици - оценяват се последиците за
общественото
доверие,
физическото
страдание
и
нарушаването на ежедневния живот, включително загубата
на основни услуги.
Праговите
стойности
на
междусекторните
критерии,
определени за всеки конкретен случай от компетентния министър,
съгласувани със заинтересуваните страни-членки на Европейския
съюз, се основават на степента на нарушаване или на унищожаване
на дадената инфраструктура.
Секторните критерии са определени с Директива 2008/114/ЕО
на Съвета на Европа от 8 декември 2008 г., относно установяването
и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката
на необходимостта от подобряване на тяхната защита и отчитат
характеристиките на отделните сектори с ЕКИ.
Процеса по установяването на потенциална ЕКИ се извършва
по следния ред:
 първоначален подбор на критичните инфраструктури в
съответния сектор съобразно секторните критерии;
 от критичните инфраструктури се определят потенциалните
ЕКИ, като значимостта на последиците се определя
съобразно междусекторните критерии;
 за потенциалните ЕКИ се отчитат степен на нарушаване,
време за възстановяване и наличието на алтернативи.
Всеки собственик/оператор на означена ЕКИ, в тримесечен
срок от уведомяването, изготвя операторски план за сигурност на
ЕКИ, с който се установяват елементите му и мерките за защита.
Операторският план следва да съдържа:
 елементите на критичната инфраструктура;
 анализ на риска, съобразно сценариите за действие при
сериозни заплахи, уязвимостта на всеки елемент на ЕКИ,
както и възможните последици;
 мерки и процедури за противодействие:
o постоянни мерки за сигурност - определят се
необходимите инвестиции за сигурност и средствата,
които да се използват по всяко време; технически мерки,
включително инсталиране на детектори, системи за
пожароизвестяване и пожарогасене, уреди за контрол на
достъпа, защитни и предпазни средства;
o организационни мерки - процедури за сигнализиране и
управление на кризи; мерки за контрол и проверка;
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комуникация; повишаване на осведомеността и обучение;
сигурност на информационните системи;
o мерки за сигурност - привеждат се в действие в
зависимост от вида и нивото на риска и заплахата.
Общодържавните обекти от критичната инфраструктура се
класифицират по сектори.
Сектор енергетика
Секторът е с фундаментално значение и от него зависят
всички останали сектори. Основни критични инфраструктурни
обекти в енергийната система са:
 За производство на електрическа енергия – АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ,
ПАВЕЦ и др;
 Система за пренос и разпределение на електрическа
енергия;
 Система за пренос на природен газ, нефт и др., както и
рафиниране, обработване и съхранение.
Сектор Телекомуникации
Значението на сектора непрекъснато нараства в глобален
план.
Основни
критични
инфраструктурни
обекти
в
телекомуникациите са:
 Автоматизирани информационни системи и системи за
контрол;
 Интернет;
 Стационарни телекомуникации;
 Мобилни телекомуникации;
 Радио-комуникации и навигация;
 Сателитна комуникация;
 Радио и телевизия.
Сектор хидротехнически системи
Основни критични инфраструктурни обекти в сектора:
 водохранилища – естествени и изкуствени;
 обекти за контрол на качеството на водата;
 преносни мрежи за пречистване на вода и водоснабдяване.
Сектор хранителна промишленост
Основни критични инфраструктурни обекти в сектора, за
осигуряване на жизнено важни хранителни продукти, са:
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 Предприятия за производство на основни хранителни
продукти;
 Обекти от системата за съхранение, доставка и
разпределение на основни хранителни продукти;
 Система за гарантиране на качеството и безопасността на
хранителните продукти.
Сектор здравеопазване
Основни
критични
здравеопазването са:

инфраструктурни

обекти

в

 Болници, санаториуми и центрове за рехабилитация;
 Фармацевтични предприятия, аптечна мрежа и складове;
 Неотложна, спешна, бърза, доболнична и болнична
медицинска помощ;
 Лаборатория по вирусология и др.
Финансов сектор
Основни критични инфраструктурни обекти в банкови и
финансови услуги са:
 Платежни структури: банки, пощи, трезори и др.;
 Министерство на финансите, монетния двор.
Сектор публична администрация
От своя страна обектите на публичната администрация може
да се представят като:
а) политически – столицата на страната с по-важните
прилежащи населени пунктове. В нея са разположени парламента,
президентството, министерския съвет, основните министерства и
ведомства, които формират политическия курс, управляват
цялостната дейност на страната и са съответно най-вероятен обект
за въздействие;
б) административни – по-големите административни центрове,
в които е съсредоточена администрацията на местната власт, съд,
прокуратура, полиция, формирования от въоръжените сили и др.
Същите най-често ще бъдат обекти за въздействие при
военнополитическа криза и при въоръжен конфликт на етническа и
религиозна основа.
Сектор отбрана и отбранителна промишленост
Основни критични инфраструктурни обекти за отбраната на
страната са:
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Пунктове за постоянна дислокация на войски;
Полигони;
Складове за военновременни запаси;
Заводи и предприятия от промишлеността за военно
временна продукция и др.

Сектор транспортни комуникации
Към тях спада железопътен, въздушен, морски и пътен
транспорт. Основни критични инфраструктурни обекти в
транспортни комуникации са:









железопътни линии;
мостове;
тунели;
автогари и гари;
летища;
обекти от Ръководство на въздушното движение;
пристанища;
фериботи и др.

Сектор химическа промишленост и ядрена енергетика
Основни критични инфраструктурни обекти в химическа
промишленост са:
 предприятия от химическата промишленост;
 предприятия от леката и тежката промишленост и др.
 инфраструктурни обекти в системата на ядрената
енергетика:
 АЕЦ;
 Хранилища за ядрени отпадъци.
Това е сектор, в който има ясни нормативно определени
степени на критичност, съобразени с директивите на ЕС и
препоръките на Международната Агенция за Атомна Енергия(МААЕ)
Сектор
исторически,
инфраструктури

културни

и

религиозни

Това са социално значими обекти, като към тях спадат:
 исторически места, населени пунктове или географски
области, неотменно свързани с историята на страната;
 паметници на културата, религиозни храмове, обекти
символизиращи етническата и културно-историческа
принадлежност на населението в отделни региони или общо
за страната.
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1.5.
Инфраструктура
трансграничен регион

на

румънско-българския

Румънско-българския трансграничен регион е една от найдългите граници в рамките на ЕС. Границата се разпростира на 610
km, като в продължение на 470 km е главно очертана от течението
на р. Дунав.
Трансграничния регион се намира в северната част на
България и в южната част на Румъния по протежението на
националната граница, която се простира от Сърбия да
черноморския бряг. Състои се от седем румънски окръга и осем
български области (фиг. 1.3):
 окръзи Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево,
Кълъраш и Констанца в Румъния;
 области Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново,
Русе, Силистра и Добрич в България.

Фиг. 1.3. Румънско-български трансграничен регион.
Петнадесетте административни единици на трансграничния
регион имат обща площ от 69 285 km2, от които 56.75% (39 320 km2)
са румънска и 43.25% (29 965 km2) са българска територия.
Румънско-българския трансграничен регион обхваща 19.8% от
общата площ на двете страни и население от над 5 милиона души.
Трансгранична транспортна инфраструктура
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Като част от общоевропейския транспортен коридор VII на
Европейския съюз, река Дунав е важен плавателен воден път,
свързващ чрез канала Рейн-Майн-Дунав, пристанището на
Констанца с индустриалните центрове в Западна Европа и
пристанището на Ротердам. Дунавският басейн включва държави и
региони, които могат да се възползват от директен достъп до Черно
море, Кавказ и Централна Азия. Река Дунав се пресича от два
европейски
транспортни
коридора
на
територията
на
трансграничната зона, свързващи Централна и Северна Европа с
Близкия изток и югоизточната част на континента (фиг. 1.4, табл.
1.1).

Фиг. 1.4. Основни коридори на трансевропейската транспортна
мрежа (TEN-T), преминаващи през трансграничния регион РумънияБългария
Таблица 1.1.
Транспортни оси, които се намират в румънско-българската
трансгранична зона.
Вид транспорт
(Споразумение)

Автомобилен
транспорт (AGR)

E 70

Маршрут
(Сърбия) - Тимишоара – Карансебеш – ДробетаТурну Северин – Крайова – Александрия –
Букурещ – Гюргево – Русе – Разград – Шумен –
Варна – (ферибот до Самсун, Турция)
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Вид транспорт
(Споразумение)

Железопътен
транспорт (AGC)

Смесен
железопътен
транспорт
(AGTC)

Важни
терминали
комбиниран
транспорт
(AGTC)

за

Важни гранични
пунктове
за

Маршрут

E 85

(Украйна) - Сирет – Сучава – Роман – Фълтичени
– Бакъу – Аджуд – Фокшани – Рамникул сърат –
Бузъу – Урзичени – Букурещ – Гюргево – Русе –
Бяла – Велико Търново – Стара Загора – Хасково
– Свиленград – (Гърция)

E 79

(Унгария) - Орадя - Брад - Дева - Петрошани Търгу Жиу - Крайова - Калафат - Видин - Враца
- Ботевград - София - Благоевград – (Гърция)

E 87

(Молдова) - Галац - Браила - Мачин - Исакча Тулча - Бабадаг - Кюстенджа - Ефорие –
Мангалия - Вама Веке – Дуранкулак - Шабла Каварна - Балчик - Варна - Бяла - Обзор Несебър - Поморие - Бургас - Звездец - Малко
Търново – (Турция)

E 675

Агигея - Караомер (Негру Вода) - Кардам

E 95

(Москва - Киев - Кишинев) - Яш - Пашкани Бузъу - Плоещ - Букурещ - Виделе - Гюргево Русе - Горна Оряховица – Димитровград Истанбул

E 660

Русе - Каспичан

C-E 95

(Москва - Киев - Кишинев) - Яш - Пашкани Бузъу - Плоещ - Букурещ - Виделе - Гюргево Русе - Горна Оряховица - Димитровград

C 95

Крайова - Калафат - Видин - София

C-E 660

Русе - Каспичан
Русе,
София,
Варна,
Оряховица (България)

Каспичан,

Букурещ, Крайова, Констанца (Румъния)

Русе - Гюргево
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Горна

Вид транспорт
(Споразумение)
комбиниран
транспорт
(AGTC)

Маршрут
Калафат - Видин

E 80
Вътрешен воден
E 80-03
транспорт (AGN)
E 80-05

Дунав
Олт (от Слатина до вливане в Дунав)
Канал Дунав-Черно море

Основното предимство на трансграничния регион РумънияБългария, е присъствието на Дунав и Черно море. Река Дунав е
основна транспортна ос в Централна Европа, свързваща Западна
Европа с Черно море. Според новата инфраструктурна политика на
ЕС, публикувана през октомври 2013 г., основните коридори на
мрежата TEN-T в трансграничния регион Румъния-България са
следните:
Коридор Рейн-Дунав. Този коридор ще свърже Франция и
Германия, Австрия, Чешката Република, Словакия, Унгария,
Румъния и България навсякъде по протежението на Майн и Дунав до
Черно море, включително развитието на високоскоростни
железопътни линии и вътрешни водни пътища. Едно от основните
му направления е пътя Виена/Братислава - Будапеща - Арад Брашов/Крайова - Букурещ - Констанца - Сулина. Коридорът е
свързан с няколко раздела от приоритетни проекти 7, 17, 18 и 22.
Предварително идентифицираните проекти на коридора, които са от
значение за румънско-българската трансгранична зона, са:
 Арад - Брашов - Букурещ - Констанца (железопътен
транспорт);
 Гюргево, Галата (пристанище);
 Дунав (Келхайм - Констанца/Мидия/Сулина) (вътрешен
воден път);
 Констанца (пристанище, морски магистрали);
 Крайова - Букурещ (железопътен транспорт).
Коридор Ориент/Източно-Средиземноморски. Този коридор,
който е свързан с девет различни маршрута (включително Колин Пардубице - Бърно - Виена/Братислава - Будапеща - Арад Тимишоара - Крайова - Калафат - Видин - София), ще интегрира
Приоритетни проекти 7 и 22, ERTMS Коридор Е и Железопътна
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Коридор за товарни превози 7 (RFC 7). Коридор Ориент/ИзточноСредиземноморски има за цел да подобри мултимодалните връзки
на Югоизточна Европа. Предварително идентифицирани проекти на
коридора, които са от значение за румънско-българската
трансгранична зона, са:
 Будапеща - Арад - Тимишоара - Калафат (железопътен
транспорт към Румъния);
 Видин - София - Бургас/Трансгранична граница София Солун - Атина / Пирея (железопътен транспорт);
 Видин - Крайова (път, трансгранична модернизация).
Пътна
инфраструктура.
Обществените
пътища
в
трансграничната програмна зона Румъния - България представляват
15% от националната обществена пътна мрежа (12.612 км). В
българската част обществените пътища представляват 30% от
националната обществена пътна мрежа (5,921 км).
Обществената пътна мрежа е по-концентрирана в Румъния, в
сравнение с България. От двете страни на трансграничния район,
общата пътна мрежа е равномерно развита. Средната гъстота за
деветте български области (18.2) е над националната плътност и
под средната стойност за седемте румънски окръга (32.2).

Фиг. 1.5. Йерархия на пътната мрежа в трансграничния регион
Румъния-България
По-голямата част от пътната мрежа има трайна пътна настилка,
но е износена и наличното оборудване за защита не отговаря на
съвременните изисквания. В някои сектори лошото състояние на
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пътищата създава сериозни затруднения за зимната поддръжка на
пътната мрежа, което често води до изолация на населените места.
Плътността на обществената пътна мрежа има найвисоки стойности в окръг Олт (39,6 km/100 km2), Видин (20,2
km/100 km2) и Велико Търново (20,1 km/100 km2) и най-ниските
стойности в областите Кълъраш (25,9 km/100 km2) и Монтана (16,6
km/100 km2). В същото време най-висок процент на павирани
пътища е в окръг Констанца и в област Велико Търново (фиг. 1.6).

Фиг. 1.6. Плътност на обществените пътища на 100 km2.
Общата дължина на пътищата в трансграничния район е 16 511
km. Общата гъстота на обществените пътища е 22,95 km/100 km2,
което е много ниско в сравнение със средната стойност за ЕС от 110
km/100 km2. Плътността на пътищата по река Дунав е до голяма
степен под средната за страната.
В трансграничният регион има само една магистрала, между
Букурещ и Констанца (220 km). Изграждането на автомагистрала
Букурещ-Констанца води до увеличаване на трафика към Черно
море от румънската страна на границата.
Вторичните и третични пътни мрежи са недостатъчно развити
и лошо поддържани в района и са с висок риск от злополуки. Освен
това, някои пътища са изложени на наводнения, особено на
румънската страна на река Дунав. Много пътища имат недостатъчен
капацитет, водещ до задръствания и вследствие на това
увеличаване на времето за пътуване, оперативни разходи за
превозните средства, злополуки и замърсяване на околната среда.
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Железопътна инфраструктура. Плътността на работещите
железопътни линии е приблизително 46,1 km на 1000 km2 в Румъния
и 38,9 km на 1000 km2 в България, което е под средната стойност за
страните от ЕС (65 km/1000 km2). Основната железопътна връзка
между Румъния и България пресича Дунава през моста „ГюргевоРусе“.
280 км железопътна част София-Видин е електрифицирана, но
две трети от нея е с една линия, а допустимата скорост е под 100
km/h.

Фиг. 1.7. Схема на пътната и железопътна мрежа, пристанищата и
водните пътища и разположение на мултимодални възли.
Дължината на железопътната мрежа в България за
трансграничния регион представлява 25.8% от българската
железопътна мрежа.
Проектите Ten-T, включващи
трансграничния регион, са:

железопътната

мрежа

на

 Приоритетен проект 22 (Железопътна ос Атина-СофияБудапеща-Виена-Прага-Нюрнберг/Дрезден),
свързващ
източните държави-членки на разширения ЕС чрез основна
железопътна ос. Неговото завършване ще подобри връзката
между всички национални мрежи въз основа на общи
стандарти. Действието засяга секцията Атина-СолунПромахон-Кулата-София-Видин-Калафат-Крайова-
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Тимишоара-Куртики-Локошаза-Будапеща-Гьор-Хегесахолм.
Част от действието включва проучване на оценката за
цялата продължителност на раздела за установяване на
общи стандарти. Това е последвано от подробни технически
проучвания във всички четири участващи държави-членки
във фаза Б.
 Техническа помощ за изграждане на интермодален
терминал в Централно-Северен район за планиране в
България - Русе с цел подобряване на интермодалността в
Югоизточния регион на ЕС. Предвижда се да се създадат
условия за оптимално комбиниране и интегриране на
различните видове транспорт и по-високо качество на
товарните транспортни услуги. Обхватът на договора
включва проучвания за осъществимост, разработване на
предварителен проект, подготовка на процедури за
придобиване на земя и анализ на разходите и ползите и др.
Летищна инфраструктура. Районът се обслужва от 3
международни летища в Румъния: Констанца (повечето полети са
планирани за летния сезон, например Париж, Страсбург,
Люксембург, Бергамо, Пиза), Крайова (например Лондон,
Кьолн/Бон, Бергамо) и Отопени, който се намира в непосредствена
близост до трансграничния район. Най-близките летища в България
са София и Варна, но част от населението на българската страна на
трансграничния регион редовно използва летището Букурещ
(Отопени).

Фиг. 1.8. Въздушен трафик - териториална интеграция на
румънските и българските летища в европейски контекст (Tigris)
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Свързаност на граничния регион. Табл. 1.2 показва
различните начини за преминаване на румънско-българската
граница. В момента има два съществуващи моста за автомобилен
транспорт през Дунав между Румъния и България (Калафат-Видин и
Гюргево-Русе).
Таблица 1.2.
Инфраструктура за преминаване на границата между Румъния и
България
Румънска гранична
точка

Българска гранична
точка

Инфраструктура
Воден транспорт

Клафат

Видин

Пътен транспорт (мост)
Железопътен транспорт
Воден транспорт

Бекет

Оряхово

Корабия

Магура

Воден транспорт

Сомовит

Никопол

Воден транспорт

Зимнич

Свищов

Воден транспорт (ферибот)

Русе

Пътен и железопътен транспорт
(мост)

Гюргево

Пътен транспорт (ферибот)

Пристанище и ферибот
Олтеница

Тутракан

Воден транспорт (ферибот)

Кълъраш

Силистра

Воден транспорт (ферибот)

Остров

Силистра

Пътен транспорт (път)

Негру Вода

Кардам

Сухопътен
транспорт

Вама Веке

Дуранкулак

Пътен транспорт

Турну Магуреле

Никопол

Воден транспорт (ферибот)

и

железопътен

Понастоящем, по протежение на 470 km от река Дунав, освен
двата моста, има шест ферибота: Лом - Раст, Оряхово – Бекет,
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Никопол/Сомовит - Турну Магуреле, Свищов - Зимница, Тутракан Силистра - Кълъраш. Основните трудности и проблеми, засягащи
фериботите, са качеството и капацитетът на тяхната пътна връзка с
хинтерланда и основните икономически центрове в района,
високата такса за преминаване в сравнение с таксите за
преминаване на моста, трудния им и понякога неурегулиран
график.

Фиг. 1.9. Транзитни потоци в трансграничния регион
Крайбрежни и морски пристанища. Дунав и неговите притоци
са традиционни маршрути за товарен транспорт, като се има
предвид, че за 2,414 km от Келхайм (Германия) до Сулина
(Румъния), свързва 78 пристанища (фиг. 1.10). Най-важните
пристанища по поречието на река Дунав в трансграничния регион
са: Дробета-Търну Северин, Калафат, Турну Мъгуреле, Гюргево,
Олтеница, Калараш в Румъния и Видин, Лом, Оряхово, Свищов, Русе
и Силистра в България.
Движението на шлепове е постоянно по р. Дунав по време на
плавателния сезон, при условие че водоизместимостта на канала
остане над 2,8 m. Необходими са постоянно отводняване и други
строителни проекти за поддържането на водния път в плавателно
състояние.
Пристанището на Констанца е главното румънско пристанище
и най-голямото за Черно море. Разполага с площ от 1,313 ha
пристанищни земи, 65 km кейове и позволява оперирането на
кораби до 250,000 t. Констанца е важна връзка между Западна,
Централна Европа, Централна Азия и Кавказ. По-голямата част от
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оборота се базира на трафика на суровини от Руската федерация и
на трафика на контейнери от Далечния изток. Пристанището на
Констанца генерира 70% от международния и транзитен трафик по
вътрешните водни пътища, 40% от железопътния международен и
транзитен трафик и 12% от пътния международен и транзитен
трафик. Пристанището на Констанца е свързано с река Дунав през
канала Дунав-Черно море (дължина 64,2 km).

Фиг. 1.10. Основни пристанища по поречието на река Дунав
Енергийна инфраструктура
Трансграничният регион е важен за производството на
електроенергия. Всяка страна има една атомна електроцентрала
разположена по протежението на река Дунав. В Румъния атомната
електроцентрала „Черна Вода“, намираща се в окръг Констанца,
понастоящем разполага с 1,400 MW ядрена мощност чрез своите два
активни реактора, които произвеждат приблизително 20% от
електроенергията на страната. Чрез използването на ядрена
енергия Румъния е в състояние да намали своите емисии на
парникови газове с над 10 милиона тона всяка година.
В
България
атомната
електроцентрала
"Козлодуй",
разположена на река Дунав в област Враца, разполага с два
реактора с обща мощност от 2000 MW, генериращи около 35% от
електричеството в България.
Въпроси за самоподготовка
1. Какво означава понятието „инфраструктура“? Какво обуславя
нарастващият интерес и проучванията на инфраструктурата?

- 39 -

2. Какви класификации за видовете инфраструктура са ви
известни според различните критерии? Опишете връзката
между
производствена,
социална
и
техническа
инфраструктура.
3. Какво представлява техническата инфраструктура? Кои са
основните елементи на техническата инфраструктура?
4. Какво включва транспортната техническа инфраструктура?
5. Какво представлява геозащитната дейност? Какви са целите на
програма „Геозащита“?
6. Какво
представлява
производствената
инфраструктура?
Опишете какво включва в своя състав производствената
инфраструктура.
7. Кои са основните
инфраструктура?

характеристики

на

производствената

8. Какви са функциите на производствената инфраструктура? Как
се класифицира производствената инфраструктура?
9. Какво означава „критична инфраструктура“? До какви
дейности се отнася защитата на критичната инфраструктура?
10. Как
се
класифицират
инфраструктура?

обектите

от

критичната

11. Какво се разбира под Европейска критична инфраструктура?
12. Какво включват междусекторните и секторните критерии за
установяване
на
потенциални
Европейски
критични
инфраструктури?
13. Посочете какво представлява процедурата за установяване и
означаване на Европейски критични инфраструктури.
14. Кои са секторите на общодържавните обекти от критичната
инфраструктура?
15. Съществуват ли големи инфраструктурни обекти в румънскобългарския трансграничен регион, които могат да се
класифицират като критична инфраструктура? Дайте примери.
Литература
1. Директива 2008/ 114/ ЕО на Съвета от 8.12.2008 г. относно
установяването и означаването на европейски критични
инфраструктури и оценка на необходимостта от подобряване
на тяхната защита.
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7. Националната концепция за пространствено развитие за
периода 2013 - 2025 г., приета с Протокол № 47.61 на
Министерския съвет от 19.12.2012 г.
8. Постановление на МС № 181 от 20.07.2009 г. за определяне на
стратегически обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност. Обн., ДВ, бр. 59 от 28.07.2009 г.
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10. Христосков, Й. Инфраструктурата в икономиката на България.
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11. Христосков, Й. Същност, класификации и статистически
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ГЛАВА ВТОРА. Риск. Анализ и оценка на рисковите фактори,
въздействащи върху мащабните инфраструктурни обекти
Рискът е случайно явление, което динамично се развива с
еволюцията на човека, технологиите, техниката, обществото и
природата. Думата „риск“ се разпространява в Европа след XIV век,
а по-сериозното му изучаване се свързва със статистическото
разглеждане на рисковите калкулации в застраховането и хазарта.
С развитието на атомната технология се поставя началото на
дискусии по проблема за риска. Разглежда се концепцията за
„приемлив риск“, като се анализира каква степен на сигурност
може да бъде икономически оправдана и каква цена е склонно да
плати обществото.
Следва институционализиране на риска и международно
стандартизиране. През 1982 г. страните от Европейския съюз
приемат
известната
Директива
„Севезо“,
насочена
към
предотвратяване на крупни промишлени катастрофи и аварии. На
основа на принципите, залегнали в директивата, са разработени нов
подход и конкретни препоръки, които са съобразени със
законодателствата на много страни.
Политиката свързана с управление на риска в мащабните
инфраструктурни
обекти
акцентира
върху
ефективното
ограничаване на рисковете и намаляване на въздействията,
възникнали в резултат на природни явления и крупни промишлени
аварии.
В настоящата глава ще бъдат разгледани следните няколко
проблема:





същност на риска;
основни понятия, свързани с изучаването на риска;
класификация и източници на риска;
общи принципи, подходи, стратегии, методологии и
основните етапи на процеса на управление на риска;
 стандарти за управление на риска;
 управление на риска в трансграничния регион Румъния –
България.
2.1. Същност на риска. Основни понятия и подходи за
изследване. Класификация и източници на риска
Изследването на риска предполага разкриване на неговата
същност, елементи, свойства и вътрешна противоречивост.
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Известни са два подхода при възприемането на риска –
подход на индивидите и подход на професионалните мениджъри.
Повечето хората свързват риска с опасност и заплаха, поради което
той се възприема като негативно явление върху личността, загуби
или пропуснати ползи.
Професионалните мениджъри разглеждат риска като
несигурност от това, че ще се получат очакваните резултати,
свързани с поставените цели. За тях рискът може да се определи
като степен на сигурност или несигурност за реализиране на
очаквани
бъдещи
резултати
чрез
очакваната
бъдеща
възвращаемост.
Понятието „риск“ е противоречиво, откъдето идва и голямото
разнообразие в тълкувания и определения за него. В различните
видове дейности и професии понятието се дефинира по различен
начин.
Думата „риск“ идва от арабското „risq“ – нещо, което е дадено
на човека от Бог и от което той може да извлече печалба
(благоприятни възможности). Преминава в латинския като „risicum“
– предизвикателство, което бариерните рифове поставят пред
мореплавателите. В гръцкия език „risikon“ означава случайно
настъпване на някакъв резултат. В английския „risk“ има
определено негативен смисъл – възможност за загуба,
неблагоприятен резултат или изход, разрушаване. В италианския
„risicаre“ означава дръзвам, решавам се, осмелявам се. А
френската дума „risqué“ носи главно негативен смисъл, но не
изключва напълно възможността за положителен резултат.
В българския език понятието „риск“ навлиза от френски и има
три значения: възможна опасност; възможна загуба от търговска
сделка във валута или от кредитни операции; действие наслука, с
надежда за успех.
През 1982 г. Институтът за
следното значение на понятието
действие наслуки с надежда за
търговска сделка, във валутните
застрахователното дело и пр.

български език на БАН дава
„риск“: възможна опасност;
успех; възможна загуба при
и в кредитните операции, в

В малкия речник на чуждите думи в българския език от 1999 г.
значението на думата „риск“ се тълкува като: възможна опасност,
евентуална загуба, провал и пр.
В Българския тълковен речник от 1984 г. значението на думата
„риск“ е: възможна опасност, пресметнат риск.
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В Българския синонимен речник от 1987 г. значението на
думата „риск“ е: угроза, заплаха, опасност, несигурност,
фаталност; шанс, късмет; отговорност; вероятност, възможност;
рисковано предприятие, спекулация; случайност, съдба.
В „Стандарта по управление на риска“ професионалисти от
водещите организации по управление на риска във Великобритания
разглеждат риска като фактор, имащ едновременно благоприятно и
неблагоприятно въздействие.
Рискът, водещ до положителни последици, реализиране на
печалба и изгоди е прието да се нарича „шанс“. Но повечето хората
свързват риска с опасност и заплаха, затова в голяма част от
определенията, той се описва с отрицателните си последици.
Директива Севезо II определя риска като „вероятността от
специфично въздействие, настъпващо в рамките на определен
период от време или при определени обстоятелства“. Като такъв,
рискът е сложна функция от опасности, свързани с определена
система.
Следователно, за същността на риска може да се обобщи, че
той е: вероятно неблагоприятно отклонение от желания и очакван
резултат от изпълнение на управленско решение или действие
вследствие на многовариантността и недетерминираността на
факторите на средата, в която се осъществява дейността,
създаваща обективни предпоставки за възникване на рискови
ситуации.
Съществуващото разнообразие на дефиниции за риска
показва, че това явление е многоаспектно от гледна точка на
същността му и причините, които го пораждат.
При анализа на риска се използват различни понятия, свързва
с изучаването му, като: опасност, уязвимост, последици, източници
на риска, рискови фактори, рискова ситуация.
Рисковете имат източник, който генерира риск или към когото
е насочен риска. Източници на риска могат да бъдат от субективен
или обективен характер, както и комбинация между тях:
 - отделни лица, групи и организации;
 - отделни или взаимосвързани събития, явления и процеси
в природата и обществото.
Например, рискът се свързва с явления (като земетресения,
наводнения, урагани и др.), случващи се против волята на хората и
ситуации (като авариите в промишлеността, поведението на пазара,
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екологични и социални катастрофи), в които човекът е основният
фактор.
Рисковите фактори са ситуация, събитие, въздействие или
процес, които могат да доведат до възникването на отделен риск.
Те имат първостепенно значение при вземането на решения за
дейността по управление на риска.
Една ситуация може да бъде оценена като рискова (опасна),
когато съществуват рискови обстоятелства, които могат да станат
причина и условия за накърняване на общозначими интереси и
нанасяне вреда на обществото и държавата. Рисковата ситуация
предполага ограничени възможности за пълноценен контрол и
превенция.
За елементи на риска се смятат: вероятност за настъпване на
рисковото събитие, честота на настъпване на рисковото събитие,
влияние (негативно) от настъпване на рисковото събитие,
относителна значимост в сравнение с други рискове и изложеност
на риск – определя се като произведение на вероятността и
влиянието от настъпване.
Разкриването на риска представлява определяне на
вероятните опасности (чрез техните качествени характеристики) в
процеса на реализация на конкретно решение. По същество
разкриването на риска е описание на всички абстрактни
възможности да се случи нещо нежелано, лошо или фатално.
Много важно значение за разкриване на източника на риска и
определяне на неговата природа има класификацията. За да има
добро управление на риска, е необходимо да бъдат изяснени
основните видове риск, т. е. разпределени в конкретни групи по
определени признаци. Има богато многообразие от класификации
за видовете риск, направени от международни и други експертни
организации, като ще бъдат разгледани някои от тях.
През 2008 г. в хода на хармонизиране на българското
законодателство с това на ЕС, в „Насоките за въвеждането на
управление на риска в организациите от публичния сектор“ е
направена класификация на рисковете в следните групи:
 - стратегически рискове – оказват влияние върху постигане
на стратегическите цели и интереси;
 - оперативни рискове – влияят на ежедневните и
оперативните процеси и дейности;
 - политически рискове – възникват от провежданите нови
политики и промени в правителството;
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 - икономически рискове – при промяна на икономическата
система,
бизнеса,
инвестициите
и
доходите
на
населението;
 - рискове за репутацията – възникват от неуспех при
задоволяване на определени услуги или потребности в
обществото;
 - технологични рискове – свързани са с използването на
стари технологии;
 - рискове за сигурността – появяват се от злоупотреби с
материални
активи
или
неадекватна
защита
на
информационната система;
 - правни, регулаторни рискове – възникват от промяна в
законодателството;
 - финансови рискове – формират се от липса или
неефективно финансиране;
 - екологични рискове – пораждат се от екологични
катастрофи или промяна в климата;
 - управленски рискове – проявяват се от неуспехи в
управлението;
 - договорни или партньорски рискове – възникват от
неуспех на партньор или доставчик на обществена услуга.
На световния икономически форум в Давос, Швейцария през
2009 г. е оповестена друга класификация на рисковете, която ги
разпределя в пет групи:
 - икономически рискове – движението на цените на
храните, нефта, сривът на валутите и активите,
съпротивата срещу глобализацията и др.;
 - геополитически рискове – международния тероризъм,
разпространяването на ядрените технологии, Иран, Северна
Корея, Афганистан, Ирак, конфликтът Израел-Палестина,
трансграничната престъпност и корупцията;
 - рискове на околната среда – резките промени в климата,
сушата,
безводието,
земетресенията,
наводненията,
замърсяването на въздуха, изчезването на биологичните
видове;
 - обществени рискове – пандемиите, инфекциозните
болести, застаряване на населението, миграцията;
 - технологични рискове – разпадът на критичната
инфраструктура, злоупотреби с информация и загубата на
данни.

- 46 -

В стандартите по управление на риска е направена
категоризация на рисковете, в зависимост от външните и
вътрешните фактори, влияещи на една организация. Това са:
финансови рискове, стратегически рискове, оперативни рискове и
рискове от физическа опасност.
Някои специалисти в управлението на риска разделят
рисковете на чисти и спекулативни (фиг. 2.1). Класификацията е
направена в зависимост от възможните отклонения на фактическите
резултати (рисковите събития) от очакваните.
Спекулативните рискове се изразяват във възможността за
получаване както на положителен, така и на отрицателен резултат.
Ако се осъществи спекулативния риск, ще се предизвика загуба.
Ако не се осъществи спекулативния риск, ще се реализира печалба.
Спекулативните рискове са характерни за пазарното стопанство. Те
определят като финансови рискове, свързани с покупателната
способност на парите, инвестиционни и комерсиални рискове. Към
спекулативните рискове се отнасят пазарните рискове, рисковете,
свързани с курса на валутата, борсовите цени и др.

Фиг. 2.1. Класификационна схема на рисковете
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Чисти рискове означават възможност за получаване на
отрицателен или нулев резултат. При осъществяване на риска
възникват загуби, а когато рискът не се осъществи, се постига
предвиденото състояние. Тези рискове съществуват и се
реализират независимо от волята на хората. Според академик Иван
Попчев чистите рискове се определят като природно-естествени
(земетресения, наводнения, пожари, епидемии и др.), екологични,
политически, транспортни и комерсиални.
В „Национална сигурност на България: Рискове до 2020-2025
година“, рисковете за сигурност са разпределени в две категории.
В приоритетната категория, са включени рисковете, имащи
непосредствено значение за стабилност и влияние на състоянието
на държавност и конституционния ред. Тя включва пет рискови
фактора и съответни сфери: финанси и икономика, енергетика и
срив в енергийната система, социален срив и конфликт,
криминализация на институциите и средата и процеси в
международен контекст.
Във втората група са включени рискове, имащи косвено
влияние върху стабилността на институциите в държавата. Тези
рискове се наслагват и транслират в приоритетната категория, в
резултат на което усилват влиянието на рисковете от първа
категория. В групата са включени седем рискови фактора и сфери:
образование, здравеопазване, регионално развитие, миграция и
демография, екология, бедност и масови страхове.
Възможни са и други класификации и специализирани групи
на риска, в които се конкретизира характера на съответния риск
или се акцентира само върху някои отделни негови страни.
Рискът е категория, използвана в много науки, като природни,
математически, технически, обществени, медицински и военни. В
зависимост от предмета и обекта на изследване всяка от тези науки
има свои специфични методи, критерии и показатели за изследване
на риска.
2.2. Процесът на управление на риска – общи принципи,
подходи и стратегии на управление. Концепцията „приемлив
риск“. Етапи на процеса на управление на риска
С развитието на научно-техническата революция през 50–те
години на XX век възникват нови рискове – икономически,
финансови, технически и др. Осигуряването им ангажира
вниманието на научната общност и се превръща в проблем с важно
значение. Създават се множество организации за управление на
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риска: Risk and Insurance Management Society (RIMS, 1950 г.),
International Federation of Risk and Insurance Management Association
(IFRIMA, 1984 г.), Global Association of Risk Professionals (GARP, 1996
г.) и др. В резултат на това управлението на риска се популяризира
във всички области от обществения живот.
В ежедневието непрекъснато възникват загуби, причинени от
различни по вид и интензивност рискове. Поради това на риска и
неговото управление се обръща специално внимание.
Управлението на риска е непрекъснат и постоянно развиващ се
процес, който обхваща минало, настояще и бъдеще, засяга всеки
вид дейност и цели да се гарантира сигурността на организационно,
държавно и международно ниво. Управлението се разглежда като
система от дейности, свързани с идентификация, анализ на
рисковете и вземане на решения, включващи максимизиране на
положителните и минимизиране на отрицателните последствия от
настъпване на рискови ситуации.
В момента широко приложение в публичния и непубличния
сектор в България намира следната дефиниция за управлението
на риска: „Процес на идентифициране, оценяване, управляване и
контролиране на потенциални събития или ситуации (рискове),
предназначен да даде разумно ниво на увереност, че целите на
организацията ще бъдат постигнати“.
Управлението на риска заема централно място в
стратегическото управление на всяка компания. Доброто
управление следва да се интегрира в организационната култура
чрез провеждане на ефективна политика и програма на най-високо
управленско ниво. Управлението на риска трябва да трансформира
стратегическите цели на организацията в конкретни тактически и
оперативни задачи, като разпределя отговорностите към всички
мениджъри и служители, участващи е този процес (фиг. 2.2).
Разбирането за управление на риска се основава на
системното мислене, което е заложено в два основни подхода –
холистичният (цялостния подход) и редукционният подход
(процесен, на части). При холистичния подход управлението на
риска се разглежда като обща стратегия, за цялата система.
Редукционният подход изисква дейността на системата да се
раздели на части, като за всяка част се реализира отделна
стратегия.
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Фиг. 2.2. Процес на управление на риска.
Съвременната концепция за управление на риска е изградена
върху разбирането, че с поемането на малък риск, мениджмънтът
на дадена организация греши също толкова, колкото и ако
предприема изключително рисковани начинания. Управлението на
риска вече отчита не само отговора на въпроса: „На какво сме
изложени?”, а взема под внимание по-рядко задавания въпрос:
„Поемаме ли достатъчно рискове?”
Основните фактори, които се отчитат и характеризират всеки
риск, са:
 - неопределеност,
породена
от
липсваща
или
недостатъчна информация;
 - неточност в резултат на недостоверни или непълни
количествени или качествени оценки за разглежданата
проблемна ситуация;
 - конфронтацията, породена от противодействия с
различен генезис.
Има много дискусии относно стратегиите за управление на
риска. Някои от специалистите по управление ги определят като:
избягване на риска, предотвратяване на загубата и контрол,
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приемане на риска, трансфер на риска и хеджиране. А други
специалисти обединяват същите техники в два типа стратегии –
превантивна и въздействаща.
При превантивната стратегия се изгражда ефикасна защита
или трансфер (прехвърляне) на риска с цел избягване на проявата
му. При въздействащата стратегия активно се въздейства в хода на
проявата на риска с цел неговото минимизиране, ограничаване на
последиците и евентуално реализиране на нови възможности.
Изборът на стратегия за управление на риска зависи от
капацитета, ресурсите, разбирането за риска, съществуващите
условия и зависимости на управляваната система. Стратегиите,
които използват организациите, са различни при различните видове
и групи рискове. Това се определя от факта, че всяка организация
се отличава със собствена специфика. Стратегията е определяща и
по отношение на критериите за допустимост или недопустимост на
рисковете.
Концепцията „приемлив риск“. Когато се говори за
допустимост и недопустимост на рисковете, се поражда
необходимостта от вземане на политическо решение за
въвеждането или не на конкретна рискова технология. В този
случай се търси отговор на въпроса:
 Каква степен на сигурност може да бъде икономически
оправдана?
 или Каква е степента на несигурност, която обществото
може да поеме?
До началото на 80-те години на XX век доминира политиката за
защита на човека и околната среда от техногенни фактори,
ориентирана към постигане на „абсолютна безопасност“. След
тежките аварии в атомната електроцентрала в „Три Майл Айлънд“
САЩ (фиг. 2.3) и „АЕЦ Чернобил“ в Украйна (фиг. 2.4) започва да се
мисли за замяна на традиционната концепция за „абсолютна
безопасност“ с по-реалистичната концепция за управление на
сигурността.
Често направените значителните разходи на ресурси, за
повишаване на надеждността и намаляване на риска, не дават
желания резултат. Възникват следните въпроси:
 Кои трябва да са приоритетите?
 Дали да се заложи на техническите средства за намаляване
на риска или да се изгради комплексна система за
сигурност?
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 Дали да се усъвършенстват системите за мониторинг и
ранно предупреждение? и др.

Фиг. 2.3. АЕЦ „ТМА“, САЩ

Фиг. 2.4. АЕЦ „Чернобил“, Украйна

Като краен резултат е идеята за преминаване от „нулев“ риск
към „приемлив“ риск. Това налага да бъдат идентифицирани и
количествено определени потенциалните опасности, за да се
обозначи „приемливо“ равнище на риска, над което опасността е
прекомерна. Така с помощта на инженерни и организационни мерки
може да се изгради система за защита.
За „приемлив“ се смята този риск, на който стойността е
толкова малка, че заради очакваните ползи във вид на материални
или социални блага, ръководителите са склонни да го приемат.
Възникването на опасностите може да има вероятностен характер
(аварии, стихийни бедствия и др.) или детерминиран характер
(замърсяване на атмосферата, литосферата, хидросферата). За
измерването им се прилага скала, в качеството на чиято мерна
единица се явява рискът.
В новите условия на възможни глобални последствия от
техногенни катастрофи първостепенна роля придобива принципът:
„Да се предвиди и предотврати“. На преден план излизат задачите,
свързани с прогнозата на техногенната дейност и количественото
определяне на риска от нейната реализация с помощта на
математическо моделиране.
Етапи на процеса на управление на риска. Има различни
виждания относно съдържанието на процеса на управление на
риска. Те се различават основно по групирането и структурирането
на дейностите в процеса. В международните стандарти за
управление на риска се приема, че независимо от параметрите и
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обхвата на различните системи, процесът на управление на риска
преминава през четири етапа (фиг. 2.5):
 Идентифициране на опасностите;
 Оценка и анализ на опасностите и определяне на риска;
 Установяване на контрол и прилагане на управлението
(въздействие, третиране на рисковете);
 Мониторинг на риска.

Фиг. 2.5. Етапи в управлението на риска
Съвременната концепция за управлението на риска изисква
рисковете и заплахите да бъдат управлявани ефективно. Това може
да се осъществи чрез правилно идентифициране на опасностите.
2.3. Международни стандарти за управление на риска
Стандартът е документ, който предвижда изисквания,
спецификации или характеристики, които да гарантират, че
продуктите, процесите и услугите са безопасни, надеждни и с добро
качество. Стандартите се изработват доброволно от национални
органи по стандартизация от различни страни, обединени в
Международната организация по стандартизация ISO (International
Organization for Standardization).
През 90-те години на XX век проблемите, свързани с околната
среда и заплашването на човечеството с екологични катастрофи,
стават причина за започването на работа на Международната
организация по стандартизация и разработването на стандарта за
управление на околната среда BS8800 (по-късно преобразуван в ISO
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14001:1996). Следват разработки на много други стандарти,
определящи изискванията за система за управление на здравето и
безопасността при работа OHSAS 18001:1999, стандарти, свързани с
IT сектора и защита на информационната сигурност BS 7799 (покъсно преобразуван в ISO 27001), докато се стигне до модели на
стандарти, базирани на управлението на риска ISO 31000.
По-известни
сигурността:

международни

стандарти

свързани

със

 ISO 14000 - семейството на стандарти, осигуряващи
практически инструменти за фирми и организации, които
искат да управляват своите екологични отговорности в
различни аспекти на околната среда.
 BS OHSAS 18001 – стандарт, определящ изискванията за
Система за управление на здравето и безопасността при
работа.
 ISO 27000 – семейството стандарти, подпомагащи
организациите да поддържат информационните активи
защитени. Тези стандарти управляват сигурността на
финансовата информация, интелектуална собственост,
информация на работниците и служителите или
информация, която е поверена от трети страни. Найизвестният стандарт в семейството е ISO / IEC 27001. Той
предоставя изисквания за система за управление на
информационната сигурност (СУИС - Information Security
Management System, ISMS).
 PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) –
световен стандарт за сигурност на данните за търговци и
процесори на платежни карти.
 Payment Application Data Security Standard (PA-DSS) е
стандарт на PCI организацията, поставящ изисквания и
определящ процедури за оценка на сигурността към
производителите на софтуерни приложения, които участват
в разплащания с кредитни карти.
 ISO 31000 – международен стандарт, определящ
изискванията към управление на риска. Стандартът е
приложим за всякакъв тип организация – частна, публична,
обществена организация, сдружение, група или лице.
През 2009 г. Международната организация по стандартизация
(International Organization for Standardization) утвърждава пакет от
документи, регламентиращи управлението на риска. Съществен е
стандартът ISO 31000:2009, който е предназначен за унифициране
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на практиката по управление на риска. В негова подкрепа са приети
стандартът ISO Guide 73 „Ръководство с термини и определения по
управление на риска“ и стандарта ISO 31010:2009, съдържащ насоки
за подбор и прилагане на техники за оценка на риска.
Основните принципи, които стандартът
съблюдават при управление на риска са:

изисква

да

се

 управлението на риска да създава принадена стойност;
 управлението на риска да е неразделна част от
организационните процеси;
 всяко решение да отчита изискванията на системата за
управлението на риска;
 управлението на риска да е пряко насочено към
неопределеността;
 управлението на риска да е системен процес и да е част от
структурата на организацията;
 управлението на риска да се основава на цялата налична
информация в организацията;
 управлението на риска постоянно да се адаптира към
измененията на конкретните условия;
 при управлението на риска се отчитат културноцивилизационният и човешкият фактор;
 управлението на риска да е прозрачно и всеобхватно;
 управлението на риска да следва динамиката на промените
във вътрешната и външната среда;
 управлението на риска съдейства за непрекъснато
оптимизиране на дейността на организацията.
Всичко това спомага за бързото утвърждаване на управлението
на риска в сферата на корпоративното и държавно управление. То
се превръща в синтетична научна дисциплина, изучаваща влиянието
върху различни сфери на човешката дейност на случайни събития,
които нанасят физически и материални щети.
2.4. Управление на риска в трансграничния регион.
Основни заплахи в трансграничния регион Румъния – България
В зависимост от критерия за възможност на човешка намеса,
рисковите събития за мащабните инфраструктурни обекти могат да
се диференцират в две основни групи: събития, възникнали в
резултат на природни явления и събития, възникнали в резултат на
човешка дейност. В тези групи попадат такива рискове за
населението, които са и основните сектори на критичната
инфраструктура.
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Ефективното управление на риска в трансграничния регион
може да се осъществи чрез съвместно предотвратяване на
естествени и технологични рискове, и съвместни дейности на двете
страни за ранно предупреждение и реагиране при извънредни
ситуации.
Рискови
България.

фактори

в

трансграничния

регион

Румъния

–

В трансграничната област заплахите могат да бъдат от
различен произход: естествени рискове и техногенни рискове. През
последните години все повече се отделя внимание на риска за
околната среда, енергетиката, миграцията, макроикономическата
стабилност, проблемите на бедността и развитието. Вниманието е
обърнато към рисковете, свързани с решенията на хората. Трудно
се намират устойчиви решения на новите глобални и асиметрични
по своя характер рискове, породени от международен тероризъм и
разпространение
на
оръжия
за
масово
унищожение,
киберпрестъпност и трансгранична организирана престъпност,
нелегална миграция и мигрантски потоци, разпространение на
опасни технологии, информационни манипулации, както и
финансови и икономически кризи, бедност, природни бедствия и
големи екологични, промишлени аварии и катастрофи.
Следва да бъдат разгледани някои от по-опасните природни и
техногенни рискове, оказващи влияние върху нормалното
функциониране на мащабните инфраструктурни обекти в
трансграничния регион.
Сеизмични рискове. Земетресенията се явяват като найопасни сред естествените рискове. Те са породени от природни или
от антропогенни фактори. Земетресенията не могат да бъдат
предсказани и предотвратени, тъй като са непостоянни и с огромен
интензитет на земетръсната енергия. Те се появяват внезапно, с
краткотрайна продължителността на сеизмичния трус, но
последствията са катастрофални и предизвикват значителни
разрушения (фиг. 2.6).
Освен преките поражения са възможни и вторични
отрицателни ефекти, съпътстващи земния трус или следствие от
него. Такива са:
 пожари
и
взривове,
вследствие
повреди
в
електрозахранващи и газ захранващи инсталации;
 наводнения, вследствие на разрушаване на язовирни стени
и други хидротехнически съоръжения;
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 епидемии, причинени от нарушения във водоснабдяването
и канализацията;
 радиационна опасност при разрушения в ядрено-енергийни
обекти;
 прекъсване на комуникационни и транспортни връзки и др.

Фиг. 2.6. Илюстрация на разрушения от земетресение.
При земетресение със среден и голям магнитуд се очакват
значителни разрушения на инфраструктурата на страната, което
може да затрудни нормалното функциониране на държавата.
Възможни са човешки жертви, разрушения на сгради, промишлени
обекти, пътни, хидротехнически и електрически съоръжения,
пожари, взривове, епидемии, цунами в Черно море, екологични
катастрофи и др.
Като най-уязвими от земетресение могат да се посочат
инфраструктурни обекти от следните сектори:
 Енергетика – при земетресение може да се очаква пълно
или частично разпадане на енергийната система;
 Комуникации и транспорт – при силен сеизмичен трус може
да се очаква излизане от експлоатация на основни
съоръжения по първокласна пътна мрежа, възпрепятстващо
спешните управленски решения;
 Информационни и комуникационни технологии – има
вероятност от пълно или частично разпадане на
информационна и комуникационна инфраструктура;
 Промишленост – при земетресение може да се очаква
излизане от експлоатация на основни съоръжения в обекти
от
нефтопреработвателната
и
минно-металургична
промишленост;
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 Сграден фонд – очакват се поражения върху сгради на
органите на изпълнителна власт, разстройване на
системата за вземане на управленски решения.
Трансграничната област Румъния - България се характеризира
с висок риск от сеизмична активност. Установено е, че сеизмичната
опасност се определя главно от Вранчанската сеизмична зона в
Румъния (фиг. 2.7).
Strain transfer from the active Adriatic, Aegean and Vrancea deformation
fronts throughout the ALCADI – Pannonian system

Vrancea
Adrian

Aegean

Фиг. 2.7. Вранчанска сеизмична зона в Румъния

Фиг. 2.8. Територия с доминиращо влияние (над 50%, 75%, 80%, 85%)
на междиннофокусни земетресения (Вранча, Румъния).
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Мерки за намаляване на риска от земетресение.
Съвременните технически възможности за значително намаляване
на риска от щети, в резултат на бедствия, са наложили
реализирането на редица проекти в областта на прогнозирането,
ранното предупреждение, оповестяването и мониторинга на
бедствията, някои от тях изпълнени в партньорство с областните и
общинските администрации на Румъния и България.
В трансграничния регион Румъния-България е изградена
Дунавска трансгранична система за ранно оповестяване на
земетресения (DACEA), генерирани в региона (фиг. 2.9). Проекта е
реализиран от Национален институт за научни изследвания по
физика на Земята, Букурещ и Национален институт по геофизика,
геодезия и география – БАН, София. Системата включва гъста
мрежа от станции, разположени около разпознатите в региона,
сеизмични зони и алармени системи, инсталирани предимно в
административни центрове. Осигурен е реално временен пренос на
регистрираните сеизмични въздействия, което дава възможност за
бързо локализиране и оценка на силата на събитията и
автоматизирано съставяне на карти на сътресяемост. Чрез
използването на тази информация, става възможно установяване на
уязвената територия и моделиране на очакваните щети от
реализираното земетресение.

Фиг.2.9. Дунавската система за ранно оповестяване на
земетресения на територията на България.
Националния институт за научни изследвания по физика на
Земята (INFP, фиг. 2.10) е водещата институция за сеизмология в
Румъния, отговорна за мониторинга на земетресенията на
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територията, както и за основни и приложни изследвания в
сеизмологията.

Фиг. 2.10. Мониторингов център на INFP в Букурещ, Румъния
Основните цели на INFP са свързани със: сеизмичност,
мониторинг на земетресения и управление на бази данни; физика
на източника на земетресение; структура и динамика на
вътрешността на Земята; сеизмична опасност и риск; сеизмично
инженерство; сеизмотектонични процеси и предсказване на
земетресения.
Въз основа на това на територията на Румъния е изграденa
мрежа от сеизмични станции за наблюдение и сеизмологични
обсерватории. Данните от тях служат за информиране на
населението, смекчаване на рисковете и подпомагане вземането на
решения при управлението на кризи.
На фиг. 2.11 е визуализирана GPS мрежата на територията на
Румъния за предаване на данни в реално време. GPS мрежата има
смесено оборудване – приемници, антени, мобилни станции.
Предаването на данни в реално време се извършва от STS
(Специална телекомуникационна служба), GPRS модеми и няколко
други доставчици на комуникации.
На фиг. 2.12 е представена мрежа от инсталирани цифрови
акселерометъра на територията на Румъния, както и в Букурещ.
Понастоящем мрежата се състои от 102 сеизмични станции,
оборудвани със сензори за ускорение (Episensor) и е предназначена
да наблюдава силни местни земетресения.
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Фиг. 2.11. GPS постоянни
станции

Фиг. 2.12. Мрежа от
инсталирани акселерометъра
на територията на Румъния

Описаните характеристики на сеизмичните въздействия
показват, че за разлика от останалите природни рискови процеси,
при земетресенията практически липсва предупредителен етап и
няма време за реагиране. Следователно, може да се провеждат
единствено мероприятия, свързани със защита и спасяване на
населението. За елементите на антропогенната дейност – строежи,
пътища, мостове, енергийни съоръжения, водохранилища и други
инженерно-технически съоръжения, е необходимо да са взети
превантивни мерки за намаляване на въздействието от риска.
Свлачищни рискове. Както е известно, земетресенията могат
да предизвикат вторични бедствия, като: свлачища, пожари,
наводнения и др. Територия на трансграничния регион е разделена
от река Дунав, което е предпоставка за интензивността на процеса
на ерозията и свлачищата по бреговете й.
Много съществено влияние за активизиране и развитие на
свлачищни процеси оказва също речната ерозия, човешката
строителна, добивна и жизнена дейност. Последиците от
свлачищата се отразяват негативно върху състоянието на:
 околната среда;
 инфраструктурата
–
железопътни
линии,
пътища,
тръбопроводи, далекопроводи;
 открити рудници, насипи, хвостохранилища и др.
хидротехнически обекти;
 исторически места и паметници на културата, както и
имуществото на гражданите.
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Трансграничния регион Румъния-България се характеризира с
висока степен на свлачищна и ерозионно-абразионна активност.
Ерозията е един от основните проблеми по Дунавското крайбрежие.
Интензивността на процеса на ерозия, засегнал бреговете в
трансграничния регион, понастоящем се увеличава, също така в
резултат на измененията в световния климат, които определят
увеличаването на нивото на морето.

Фиг. 2.13. Териториално разпределение на свлачищата по
поречието на река Дунав.
Свлачищните процеси са концентрирани в отделни области на
Дунавското крайбрежие – Оряхово, Гулянци, Свищов, Никопол и
Долна Митрополия. На фиг. 2.13 е представена концентрацията на
проявени свлачища по поречието на река Дунав в България.
Хидрологични рискове. За разлика от другите природни
бедствия, наводненията се поддават в значителна степен на
прогнозиране, както по отношение на възникването и
разпространението им, така и по отношение на възможните
последици. Независимо, че те са естествени явления, появата им в
голяма степен се повлиява от човешката дейност и намесата на
човека и природните процеси.
Изследванията показват, че рискът от наводнения се
увеличава. Констатира се, че прилаганите дейности по защита от
наводнения не са достатъчни и е необходимо да се премине към
политика на цялостно управление на риска. Целта е да се постигне
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намаляване на бъдещия риск чрез проучване, оценка и въздействие
върху всички фактори, влияещи върху появата на наводненията и
значимостта на последиците им върху човешкото здраве,
стопанската дейност и околната среда.
Такъв комплексен подход за управление на риска от
наводнения се въвежда от Директива 2007/60/ЕС, или т.н.
Европейска директива за наводненията.
Река Дунав е естествена преграда и главен транспортен
коридор, който разделя трансграничния регион на две части. Дунав
е важна международна река с водосборна площ в България от около
700 000 км2. Високите водни нива на река Дунав са обичайно
явление.
В настоящия момент, съвместните усилия на Румъния и
България са насочени към намаляване на риска, който реката
представлява за икономиката и живота на хората. Това предполага
дейности свързани с прогнозиране и ранно предупреждение за
наводнения, както и създаването на съвместни структури за спешни
ситуации, които изискват бърза реакция.
Дейностите за защита от наводнения на река Дунав са
регламентирани
от
европейски
директиви,
националните
законодателства, както и съгласувани по оперативни програми на
Румъния и България за изпълнението на проекти свързани с:
 изграждането на инфраструктура за предотвратяване на
естествени рискове в най-уязвимите райони;
 управление на риска от наводнения.
Управление на риска от наводнения. Въпреки предприетите
мерки на национално ниво и разработените досега проекти, все още
са необходими инвестиции за защита на населените места в
трансграничния регион, които са изложени на риск от естествени
наводнения. Националните приоритети свързани с различни аспекти
на управление на риска от наводнения са:
 опазване на човешкото здраве;
 по-висока степен на защита на критичната инфраструктура
и бизнеса;
 повишаване защитата на околната среда;
 подобряване
на
подготвеността
и
реакциите
на
населението;
 подобряване на административния капацитет за управление
на риска от наводнения.
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Управлението на риска от наводнения се извършва съгласно
Директива 2007/60/ЕС, на басейнов принцип и включва три основни
етапа:
 извършване на предварителна оценка на риска от
наводнения (2012 г.);
 изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения
и с риск от наводнения (2013 г.);
 изготвяне на План за управление на риска от наводнения
(2015 г.);
 изготвяне на Програма от мерки.
Следователно, приоритетите за управление на риска от
наводнения за рака Дунав са избягване на новите рискове,
намаляване
на
съществуващите
рискове,
усилване
на
устойчивостта, повишаване на осведомеността и прилагане на
принципа на солидарност.
Съществуващи
договорености
за
управление
на
наводненията. Основният риск от наводнения в трансграничния
регион е предизвикан от наводнения, които се развиват нагоре по
течението на река Дунав. Информацията за речните нива се
използва за прогнозиране на бъдещите нива. Това включва обмен
на данни с Румъния за нивото на реката, както и три дневни
прогнози при Железни врата, нагоре по течението от границата на
България. Тези данни трябва да гарантират, че са налични
надеждни прогнози за наводнения и че те се предоставят
достатъчно рано, за да има време да се предприемат спешни
действия.
Спешните действия могат да включват издигане на
разглобяеми защити срещу наводнения, затваряне на шлюзове по
течението на реки, които преминават през дигите, отправяне на
предупреждения към засегнатите райони, организиране на
евакуация и използване на чували с пясък, за да се увеличи
защитата на местните райони. Освен това е необходимо да се
извършват редовни проверки на инфраструктура за защита от
наводнения, включително и на дигите и стените за защита от
наводнения.
Съществува списък на мерките за предотвратяване и
смекчаване на наводненията от река Дунав, но реалните действия,
които се предприемат в действителност не са преразглеждани. В
списъка са включени дейности по хидротехнически съоръжения,
поддържане на резерв от аварийно оборудване, прогнозиране,
наблюдение на речните нива, локално наблюдение по време на
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извънредни ситуации на наводнения и мерки за евакуация на
населението.
Радиационни рискове. Риск от радиоактивно замърсяване на
територията на трансграничната област може да се очаква при
възникване на:
 авария в атомна електрическа централа (АЕЦ „Козлодуй” и
АЕЦ „Черна вода”), свързана с изхвърляне и трансграничен
пренос на радиоактивни вещества в околната среда;
 авария в обекти, използващи или съхраняващи източници
на йонизиращи лъчения;
 радиационна аварийна ситуация при транспортиране на
свежо или отработено ядрено гориво, радиоактивни
източници и материали или радиоактивни отпадъци на
територията на страната;
 радиационна аварийна ситуация в металургичните
предприятия, които преработват скрап, и местата, където
се съхранява скрап;
 радиационна аварийна ситуация с източници на йонизиращи
лъчения на граничните контролно-пропускателни пунктове;
 радиационна аварийна ситуация, свързана с неправомерно
използване на ядрени и радиоактивни материали на
обществени
места
и
последващо
радиоактивно
замърсяване;
 инциденти със сухопътни, плавателни и летателни
транспортни
средства,
превозващи
радиоактивни
материали.
През последните години се забелязва и тенденция на
увеличаване на опитите за злонамерено използване на
радиоактивни източници за терористични цели (терористични
заплахи, свързани с химически, биологични, радиоактивни и
ядрени материали).
АЕЦ „Козлодуй“ е действаща ядрена електроцентрала в
България (фиг. 2.15). Разположена е на брега на река Дунав, на 5
km източно от град Козлодуй, в трансграничния регион БългарияРумъния. Това е единствената българска атомна електроцентрала и
най-голямата в региона. Към момента в АЕЦ „Козлодуй“ работят
само 5-ти и 6-ти реактори с общ капацитет 2 000 MW.
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Фиг. 2.14. Разположение на АЕЦ „Козлодуй“, България
При авария в ядрен реактор на АЕЦ „Козлодуй” най-сложна
обстановка ще се създаде на площадката на централата и по
следата на радиоактивния облак. В резултат на изхвърлените
радионуклиди в околната среда част от територията на страната и
трансграничната област може да бъде радиоактивно замърсена,
включително хранителните продукти и водата в засегнатите райони.
Съгласно Наредбата за аварийно планиране и аварийна
готовност за действие при ядрена и радиационна авария, за защита
на населението и околната среда са определени зони за аварийно
планиране. Тези зони се определят въз основа на извършените
разчетни анализи на възможни надпроектни и тежки аварии на
блоковете ВВЕР-1000 (В-320) и на радиационните последствия от
аварията и в съответствие с дозовите критерии за вземане на
решения за защита на персонала и населението.
АЕЦ „Черна вода” е единствена атомна електрическа
централа в Румъния (фиг. 2.16). Разположена е край едноименния
град Черна вода в трансграничния регион Румъния-България от
румънската страна на границата (окръг Констанца). В момента
електроцентралата работи с блок 1 и 2, като се планира разширение
през следващите години (блокове 3 и 4, които в момента
преминават процедура за екологично разрешително). Първият
реактор е построен съвместно от канадската фирма Atomic Energy
of Canada Limited и италианската Ansaldo, и е конструиран по
технологията Канду (CANDU) с мощност 620 MW.
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Фиг. 2.15. Разположение на АЕЦ „Черна вода“, Румъния
По отношение на случайното отделяне на радиация, атомните
електроцентрали CANDU са много безопасни и досега не са се
случвали събития или аварии, които застрашават здравето или
живота на хората. Въпреки това АЕЦ „Черна вода” разполага с
планове и процедури за непредвидени случаи и са организирани
редовни тренировки за подготвянето на персонала и хората от
съседните райони за извънредни ситуации.
При авария в АЕЦ „Черна вода” най-силно засегнати части от
територията на България ще бъдат областите Силистра, Русе,
Добрич и Варна. Замърсяването на тези области в голяма степен ще
зависи от конкретните метеорологични условия в момента на
аварията.
Инциденти с транспортни средства, превозващи
радиоактивни материали, най-често са свързани с облъчване на
лицата, извършващи превоза и ликвидиращи последствията.
Ситуацията може да се усложни, ако при инцидента допълнително
възникне пожар, експлозия или химически реагенти. Когато не се
знае произхода на ядрените материали и радиоактивни вещества,
се приема, че рискът е висок и активността на източника е
максимална.
При работа с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ)
съществува риск, свързан с опасността от:
 външно облъчване на хората, работещи с ИЙЛ;
 разхерметизиране на ИЙЛ и замърсяване на околната
среда;
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 вътрешно облъчване при разхерметизиране на ИЙЛ;
 инкорпориране на радионуклиди от хората, работещи с
ИИЛ.
За предотвратяване и минимизиране на последиците от
радиоактивно замърсяване е необходимо:
 поддържане в непрекъснат режим на работа на системата
за радиационен мониторинг;
 поддържане на система за оповестяване при възникване на
авария в АЕЦ или на друго място;
 разработване на аварийни планове за потенциално опасни
обекти с цел създаване на организация за аварийно
реагиране и поддържане на аварийна готовност;
 поддържане на екипи за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) в
зоните за аварийно планиране.
 периодично обучение на екипите за СНАВР чрез
проиграване на аварийните планове;
 усвояване на плановете от областните администрации,
общините, юридическите лица (вкл. еднолични търговци) и
населението от ЗНЗМ;
 информиране на населението при радиационна авария.
С решение №767/14.09.2012 г. на Министерски съвет е приет
Външния авариен план на АЕЦ „Козлодуй”, който е съставна част от
Националния план за защита при бедствия и който разписва
подробно мерките за защита, силите и средствата за реагиране при
радиационна авария.
Мерките за ограничаване и минимизиране на последиците от
авария се планират и прилагат въз основа на оценката на
радиационния риск и вида на съоръжението, категорията на
радиоактивния източник, обекта или дейността, пораждащи риска,
както и от класа на аварийната обстановка.
Съгласно Наредбата за аварийно планиране и аварийна
готовност при ядрена и радиационна авария, обектите,
съоръженията и дейностите за ограничаване и минимизиране на
последиците от авария се категоризират в следните рискови
категории:
 рискова категория I - ядрени съоръжения, в които
постулирани изходни събития на площадката (събития с
много малка вероятност за възникване), могат да доведат
до авария с тежки детерминистични ефекти извън нея;
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 рискова категория II - ядрени съоръжения, в които
постулирани изходни събития на площадката могат да
доведат до облъчване на лица извън нея (площадката),
което налага прилагане на неотложни защитни мерки;
 рискова категория III - ядрени съоръжения и обекти с
радиоактивни източници, в които постулирани аварийни
събития на площадката могат да доведат до облъчване или
радиоактивно замърсяване на околната среда над
установените граници, при което се налага прилагане на
неотложни защитни мерки само в границите на площадката;
 рискова категория IV - дейности с ядрени материали и
радиоактивни източници, които могат да доведат до
възникване на авария на място, което предварително не
може да бъде предвидено и определено, като превоз на
ядрени материали и радиоактивни вещества, дейности с
гама-дефектоскопи и други преносими опасни източници,
включително дейности с опасни източници, придобити
незаконно;
 рискова категория V - обекти и дейности, които не са пряко
свързани с радиоактивни източници, но при които има
голяма вероятност вследствие на тяхната дейност да се
стигне до радиоактивно замърсяване на продукция и до
неконтролирано
разпространение
на
радиоактивни
вещества в резултат на аварийни събития, възникнали в
съоръжения от рискови категории I и II или по други
причини, при които се налага прилагане на защитни мерки.
Мерки за защита на населението. При авария в АЕЦ
„Козлодуй” и АЕЦ „Черна вода”, както и при други случаи на
трансграничен пренос на радиоактивни вещества, се предприемат
следните специални мерки:
 оповестява се населението в засегнатите области за
аварията и се разясняват мерките и поведението му при
радиоактивно замърсяване (чрез оперативния дежурен на
ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” към
МВР и чрез средствата за масово осведомяване);
 преминава се в режим на непрекъснато измерване от
системите за радиационен контрол;
 привеждат се в готовност силите на ЕСС в засегнатите
области;
 предприемане на неотложни защитни мерки – укриване на
населението, йодна профилактика и др.;
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 задействане на процедурата за спешна евакуация на
населението от зоната за аварийно планиране, въз основа
на резултатите от прогнозните изчисления;
 извършва се анализ на води, хранителни продукти, фуражи
и др. от съответните компетентни органи;
 осигурява се жизнената дейност на населението и добиване
на практически умения в условията на радиоактивно
замърсяване чрез:
o лична деконтаминация и допълнителни изисквания към
обществената и личната хигиена;
o защита на дихателните органи и използване на защитни
облекла;
o укриване на населението;
o използване на консервирани храни и фуражи;
o предпочитане на храни, произведени преди аварията;
o преустановяване на лов, риболов и събиране на
диворастящи гъби и плодове;
o прилагане на специални методи за деконтаминация при
неизбежно използване на замърсени хранителни
суровини;
o пренасяне на хранителните суровини и продукти и
съхраняването им в затворени съдове и закрити
помещения;
o преминаване на специален режим на пречиствателните
станции.
Риск от контрабандно разпространение на ядрени
материали и връзката му с глобалния тероризъм. Глобализацията
и все по-задълбочаващата се интернационализация на тероризма са
неоспорими факти, пред които се изправя човечеството. Тази
тенденция е обусловена от разширяването на международните
транспортни връзки и взаимодействието между държавите в
различни насоки. Интернационализираният човешки живот, новите
средства за комуникации и информация и новите видове
въоръжение рязко снижават значението на държавните граници,
което обуславя глобалния характер на съвременния тероризъм. В
такава обстановка нараства многообразието на терористичните
действия, които все по-често са обвързвани с национални,
религиозни, етнически и сепаратистки конфликти.
Оказва се, че не се води война срещу един конкретен враг.
Нападенията над Афганистан и Ирак са доказателство, че всяка
една страна, която спонсорира или подкрепя терористични
организации, е застрашена от военни действия. Немотивираното
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военно сразяване на Ирак е всъщност залагане на максимална
психологическа мотивация за безброй сегашни и бъдещи антиамерикански терористи по всички географски ширини и особено
откъм милиардния ислямски свят, където про-американските
режими ще стават все по-невъзможни за поддържане. От тук се
прокрадва и извода, че такова понятие като „световен тероризъм”
не съществува.
Оказва се, че това не е Световна война срещу „злото”, а лична
битка на всяка, засегната от тероризъм страна. Това е битката на
Испания срещу ЕТА, на британците срещу ИРА, на Русия срещу
чеченските терористи и на САЩ срещу Ал-Кайда.
Ако в миналото тероризмът е насочен срещу конкретни хора,
възприемани от терористите като преки врагове, днес техен враг е
цялото демократично общество, а средството за борба срещу него е
насилието спрямо случайни хора, включително деца и жени.
Необявената война на тероризма срещу целия свят все повече носи
белезите на непредсказуемост.
Ако войната, в това число и гражданската, може да бъде
прогнозируема на базата на възникнали и развиващи се
противоречия в обществото, тероризмът, въпреки неговата
социална детерминираност, става все по-непредсказуем. Основната
трудност в антитерористичната борба е свързана с внезапността на
действията и стремежа на терористите да използват найсъвременни технологии за своите насилствени действия. Това
обуславя стремежа им към оръжия за масово поразяване и
високотехнологични информационни системи като средства за
атакуване на обществото.
През януари 2004 г. бе арестуван Абдул Кадер Хан
(пакистанския ядрен физик), считан за създателя на пакистанската
програма за обогатяване на уран. Установено бе, че в продължение
на повече от десетилетие той нелегално е организирал мрежа за
разпространение, която е продавала ядрени материали и
технологии не редица клиенти, включително Северна Корея, Иран и
Либия.
Създадената от Хан мрежа показа колко лесно човек може да
си достави ноу-хау и технологии за производство на оръжия за
масово унищожение. „Глобализирания ядрен частен сектор”
действа въпреки контрола върху износа.
Този случай е тревожен сигнал, че традиционните механизми
за защита от разпространението на ядрени материали и оръжия за
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масово унищожение (ОМУ) не са достатъчни при все по-широкото
разпространение на авангардни технологии и появата на
безскрупулни недържавни играчи.
Кой обаче участва в това разпространение? През последното
десетилетие стана ясно, че „рисковите” държави могат да
допринесат за разпространението на ОМУ, пък било то и неволно.
Такива са страните, за които се знае или подозира, че участват в
подобна дейност, както и нестабилните държави, в които
нелегалните подривни групи лесно могат да действат. Развитите
демокрации, в които бизнесът понякога неволно предоставя
необходимите технологии и техника за разпространителите, също
създават проблем.
Зле охраняваните ядрени съоръжения в бившия СССР. По
време на хаоса, последвал след разпадането на Съветския съюз в
началото на 90-те години, радиоактивни материали често са
крадени от зле охранявани реактори и ядрени съоръжения в Русия
и бившите ѝ сателитни държави. Ядрени експерти смятат, че
големи количества съветско ядрено оръжие вероятно са достъпни
за търговци с добри връзки на черния пазар. По това време Москва
е полагала усилия да опази ядрени резерви из бившия Съветски
съюз с помощ и финансиране от САЩ. Но с влошаването на
отношенията с Вашингтон, Москва прекратява сътрудничеството.
Роля на Организацията на обедините нации (ООН). С цел да
запълни основната празнина през април 2004 г. Съветът за
сигурност на ООН единодушно прие резолюция 1540. В нея се
определят основните насоки на мерките за неразпространение и се
възлага на всички държави бързо да ги приложат. Резолюция 1540
изисква „да се криминализира разпространението, да се въведе
строг контрол върху износа и да се обезопасят всички чувствителни
материали на националната територия.”
В резолюцията има 12 точки, които задължават държавитечленки да:
 „приемат и прилага съответните ефективни закони, които
забраняват на всеки недържавен участник да произвежда,
придобива,
притежава,
разработва,
транспортира,
прехвърля или използва ядрени, химически или
биологически оръжия и средствата за тяхната доставка”;
 разработят и поддържат ефикасни мерки за физическа
защита;
 положат усилия за затягане на граничния контрол и
прилагането на закона;
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 въведат национален контрол върху износа и преноса на
стоки;
 приемат и мерки срещу предлагането и доставката на ОМУ.
Кои са пречките пред прилагането на Резолюция 1540?
Резолюция 1540 предоставя най-сериозната възможност досега
рисковите държави да се съобразят със световните норми за
неразпространение. Тя влиза в сила с голям шум през 2004 г. и
администрацията на Буш я обявява за важен елемент от своята
програма за сигурност. Но нито администрацията на Буш, нито
международната общност са направили крачката, която да превърне
резолюцията от многолика директива в ефективен инструмент за
неразпространение.
Терористи на лов за радиоактивни материали. Според
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) има повишен
интерес на терористите към хранилищата на ядрени материали и
консервираните уранови мини. Опитите за контрабанда на
радиоактивни вещества стремително растат. В близките години
въоръжените сили и специалните служби на много страни в света
ще бъдат принудени да засилят охраната на ядрените и
радиационно опасните обекти.
През септември Международната агенция за атомна енергия и
Антитерористичния център на ОНД, независимо една от друга,
обнародваха тревожна информация: МААЕ - статистическа, а
Центърът - аналитична. На специализирано съвещание в Хабаровск,
където се събраха представители на спецслужби, органи за
сигурност и правозащитни органи от 54 страни, ръководителя на
Антитерористичния център на ОНД генерал-полковник Андрей
Новиков съобщи, че специалните служби на десетки страни са
регистрирали повишена активност на терористите, които търсят
достъп до оръжие за масово унищожение. „Само през 2005 г.
западните специални служби са предотвратили 16 опита за
контрабанда на плутоний и уран”, посочи генерал Новиков. Според
данните на МААЕ от 2002 година в Европа случаите на контрабанда
на радиоактивни материали, годни за направата на „мръсна бомба”,
са се удвоили. И макар експертите на Агенцията да говорят за 300
случая на незаконен трафик на такива вещества, те не изключват
възможността реалната цифра да е значително по-голяма. Това
създава предпоставки за терористични актове.
Потенциалните цели на терористите са консервирани уранови
мини,
изоставени
предприятия,
използвали
радиоактивни
материали, медицински и научни учреждения. Най-уязвими са
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промишлените обекти за преработка и съхраняване на ядрено
гориво, както и местата на съхраняване на радиоактивни отпадъци.
Според генерал Новиков именно радиоактивните източници,
използвани в медицината, металургията, селското стопанство,
минното дело и машиностроенето стават по-опасни огнища от
строго охраняваните ядрени обекти.
За да се предотврати ядрен тероризъм на територията на
страните от ОНД, трябва да завърши инвентаризацията на
радиологично опасните обекти в бившите съветски републики, да
се установи строг контрол над тях, както и да се изгради единна
система за радиационен контрол по външните граници на
държавите от ОНД. Осъществяването на тези мерки не трябва да се
отлага. В близките години терористите може да активизират
действията си в Централно-Азиатския регион, където на
територията на Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан са
концентрирани значителни запаси от уранова руда.
Същевременно МААЕ е изразила тревога от зачестилите случаи
на незаконна търговия, на изгубване и изчезване на ядрени и
радиоактивни материали. Според данни на агенцията от януари 1993
до декември 2006 година са били разкрити 1080 случая на
незаконна търговия, изчезване, незаконно боравене или
притежаване на ядрени и радиоактивни материали. През 2006
година тези случаи са се увеличили - били са регистрирани 150
такива инцидента, което доказва, че системите за контрол са
уязвими.
Рискове от промишлени аварии. Големите промишлени
аварии с участието на опасни химикали представляват значителна
заплаха за живота, здравето на хората и за околната среда. Такива
инциденти причиняват огромни икономически загуби и нарушават
устойчивия растеж. Въпреки това, използването на големи
количества опасни химикали е неизбежно в определени
промишлени сектори, които са от жизненоважно значение за
развитието на модерното индустриализирано общество. За да се
сведат до минимум свързаните с това рискове, са необходими
мерки за предотвратяване на големи аварии и осигуряване на
подходяща организация и средства за реагиране при възникване на
такива инциденти.
Международни споразумения. Въздействията на промишлени
аварии не спират на националните граници. Произшествията,
възникнали при Schweizerhalle (Швейцария) и Бая Маре (Румъния)
са само примери за това. От началото на 1990 г. Икономическата
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комисия на ООН за Европа (UNECE) насочва своите усилия върху
разработването на инструмент за международно сътрудничество за
предотвратяване на трудови злополуки и по-специално по
отношение на техните трансгранични въздействия. В резултат на
това на 17 март 1992 г. е приета Конвенция на UNECE за
трансграничните последствия от промишлени аварии, известна още
като „конвенция при трудови злополуки“, Конвенция от Хелзинки
или под съкращението „TEIA“. Тя е насочена към защита на хората
и околната среда от промишлени аварии, които могат да причинят
трансгранични въздействия и насърчаване на активното
международно сътрудничество между договарящите се страни
преди, по време и след възникването на такива инциденти. TEIA е
част от пан-европейската правна рамка за защита на околната среда
и насърчаване на устойчивото развитие, договорено от
правителствата в рамките на ИКЕ на ООН в отговор на регионалните
предизвикателства, която включва и четири други многостранни
споразумения:
 Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на
далечни разстояния и неговите осем протокола;
 Конвенция за опазване и използване на трансграничните
водни течения и международните езера и Протокола към
нея по водите и здравеопазването;
 Конвенция за оценка на въздействието върху околната
среда в трансграничен контекст;
 Конвенция за достъпа до информация, участието на
обществеността във вземането на решения и достъпа до
правосъдие по въпроси на околната среда.
България е ратифицирала Конвенцията за трансграничните
последствия от промишлени аварии със закон, приет от 37-то
Народно събрание на 16 март 1995 г. Директивата Севезо III е
основният законодателен инструмент на ЕС за прилагане на
конвенцията в законодателството на ЕС и неговите държави членки.
Европейско законодателство. През седемдесетте години на
XX век в Европа възникват редица големи аварии. Това са авариите
във Фликсбъро, Великобритания през 1974 г. и в гр. Севезо, Италия
през 1976 г. При аварията във Фликсбъро, експлозия в предприятие
за производство на синтетични химични влакна причинява смъртта
на 28 работника, разрушава завода и нанася значителни щети извън
площадката. В град Севезо голяма авария вследствие на излязла от
контрол химична реакция в завод за производство на хербициди,
предизвиква мащабно замърсяване на околната среда с диоксини.
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Възникването на подобни аварии и наличието на различни
стандарти по отношение на контрола върху дейността на
предприятия, използващи или съхраняващи определени опасни
химични вещества, са основната причина Европейската комисия да
внесе предложение за приемането на директива за контрола на
опасностите от големи промишлени аварии в ЕС. На 24 юни 1982 г. е
приета първата Директива 82/501/ЕЕС, станала известна с
наименованието Севезо I. Целта и е да осигури предотвратяване на
опасностите от големи аварии с опасни химични вещества и
ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и за
околната среда.
През 1984 г. голяма авария в предприятие за производство на
карбид в Бопал, Индия, причинява смъртта на 2500 души след
изпускане на метил изоцианат. Следва авария в гр. Базел,
Швейцария, довела до катастрофално замърсяване на река Рейн с
живак, органофосфатни пестицити и други химикали през ноември
1986 г. Двете аварии стават причина за второто изменение на
Севезо Директивата (87/216/EEC, приета на 19 март 1987 г. и
88/610/ЕЕС, приета на 24 ноември 1988 г.). На 9 декември 1996 г. е
приета нова Директива 96/82/ЕС за контрол на риска от големи
аварии (Севезо II), а на 16 декември 2003 г. Директива 96/82/ЕС е
допълнена с Директива 2003/105/EО.
Докато Севезо I е насочена към специфични дейности и
определен списък с опасни вещества, Севезо II въвежда система за
класификация на предприятията, въз основа на вида и количествата
на наличните в предприятията опасни вещества (токсични,
запалими/експлозивни и опасни за околната среда), като определя
прагови количества за определени видове, категории и групи
вещества. Въз основа на това дали горния или долния праг е
превишен, Севезо предприятията се класифицират съответно с
нисък или висок рисков потенциал, от което произтичат различни
задължения за операторите на тези предприятия.
Севезо Директивата изисква от държавите членки да
гарантират, че обхванатите от нейните разпоредби оператори са
изготвили и изпълняват политика за предотвратяване на големи
аварии в предприятията. Операторите, боравещи с опасни вещества
над определени прагове, водещи до класифициране на
предприятието/съоръжението с висок рисков потенциал, са длъжни
редовно да уведомяват населението, което може да бъде засегнато
от авария, да предоставят доклади за безопасност, да осигуряват
система за управление на мерките за безопасност, както и да
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разполагат с вътрешен план на предприятието за действие при
извънредни ситуации. Законодателството задължава държавите
членки да гарантират наличието на външни аварийни планове за
действие, при извънредни ситуации за околните на тези
предприятия райони и да предвидят мерки за ограничаване на
последствията от големи аварии. Устройственото планиране на
територията трябва да бъде съобразено с тези цели. През периода
2000-2008 г. броят на докладваните аварии в ЕС е намалял с 10 %,
въпреки нарасналия брой на предприятията. Това дава основание
да се смята, че действащите законодателни актове „Севезо“ са
допринесли за снижаване на вероятността от големи аварии, при
работа с опасни вещества и ограничаване на последствията от
такива аварии. Този подход е заимстван в цял свят.
Севезо Директивата обхваща около 10000 стационарни
промишлени обекти на територията на ЕС, в които се използват или
съхраняват опасни вещества в значителни количества, предимно в
химическата и нефтохимическата промишленост, в складирането,
както и в рафинирането на метали. От тях около 4 500 са
класифицирани като „предприятия с висок рисков потенциал“, т.е.
изискващи по-строги процедури за докладване и контрол, а
останалите 5 500 са „предприятия с нисък рисков потенциал“.
Прилаганият подход се диференцира според нивата на контрол:
колкото по-големи са количествата опасни вещества в даден обект,
толкова по-строги са нормативните изисквания (предприятията,
работещи с по-големи количества, се включват в по-високо ниво на
опасност, поради което подлежат на засилен контрол).
Според статистиката на Европейската комисия за 30-годишния
срок на действие на директивата са били докладвани 745 аварии.
Други 42 аварии са докладвани, но все още не са добавени към
обществено достъпната база данни eMARS. Въпреки, че статистиката
не е пълна и леснодостъпна, се счита, че 80 % от авариите са
станали в предприятия, обозначени като „предприятия с висок
рисков потенциал“, а останалата част в „предприятия с нисък
рисков потенциал“. Според горепосочената статистика на
Комисията, докладваните аварии в тези 5 500 предприятия с пониско ниво на опасност са не повече от (5-10) годишно. Тридесет и
пет от случаите са докладвани доброволно от държави от ОИСР,
които не са членки на ЕС. Броят на докладваните за една година
аварии достига своя максимум в периода 1996-2003 г. и оттогава
намалява драстично.
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През 2008 г. Съветът на Европейския съюз и Европейският
парламент приемат Регламент (ЕС) 1272/2008 на Европейския
парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси (CLP), чрез който системата на ЕС
е адаптирана към възприетата от ООН нова международна
класификация на химикалите (Глобалната хармонизирана система,
GHS). Това, от своя страна, налага адаптирането на Севезо II към
новите критерии на CLP и приемането на Директива 2012/18/ЕС
(Севезо III) на Европейския Парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г.,
относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват
опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива
96/82/ЕО на Съвета. Настоящата адаптация на Директивата дава
възможност за усъвършенстване на други съществени аспекти от
директивата, в т.ч. инспекциите на предприятия, публичната
информация, както и участието и достъпа до правосъдие.
В директивата са въведени задължения за държавите да
разработват планове за действие при извънредни ситуации, за
районите в близост до промишлени инсталации, в които се борави с
опасни вещества в особено големи количества.
При възникване на авария съответните органи ще трябва да
уведомят всички лица, които има вероятност да бъдат засегнати,
както и да съобщят какви основни мерки се предприемат за
справяне с аварията.
Като се има предвид изключително високото ниво на
индустриализация в Европейския съюз, Директивата Севезо е
допринесла за постигане на ниска честота на големи аварии.
Директивата е широко разглеждана като отправна точка за
политиката на промишлена авария и е модел за подражание за
законодателство в много страни по целия свят.
Директивата Севезо е добре интегрирана с други политики на
ЕС, като по този начин се избягва двойното регулиране или друга
административна тежест. Това включва следните свързани области
на политиката:
 Класификация, етикетиране и опаковане на химични
вещества (CLP);
 Механизъм за гражданска защита на Съюза;
 Защита на критичната инфраструктура;
 Политика в областта на екологичната отговорност и относно
защитата на околната среда чрез наказателното право;
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 Безопасност на нефтените и газови дейности в морски
райони.
Българско законодателство. Изискванията на Директивата
Севезо са транспонирани в българското законодателство в следните
документи:
 Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (Глава седма
“Предотвратяване и ограничаване на промишленото
замърсяване”, Раздел I “Контрол на опасностите от големи
аварии”, изм., ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. и доп., бр. 32 от
2012 г., в сила от 1.01.2013 г., отм., нов, бр. 62 от 2015 г., в
сила от 14.08.2015 г.);
 Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни
вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ,
бр. 5 от 2016 г.);
 и Закона за устройство на територията (Глава седма
„Създаване, одобряване и изменение на устройствените
планове“, Раздел III и Глава осма „Инвестиционно
проектиране и разрешаване на строителството“, Раздел II,
ДВ, бр. 62 от 2015 г.).
Компетентен орган за изпълнение изискванията на ЗООС е
Министерството на околната среда и водите съвместно с
Министерството на вътрешните работи, Изпълнителна Агенция
„Главна инспекция по труда“ и общинската администрации, на
чиято
територия
е
разположено
предприятието
и/или
съоръжението. Прилагането на Директивата в същността си е
въвеждане на Система за предотвратяване на големи аварии с
опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.
Операторите на предприятия и съоръжения, в които са
налични опасни вещества от Приложение № 3 на Закона за опазване
на околната среда, са длъжни да извършат класификация на
предприятието, съобразно въведените критерии и да поддържат в
наличност за целите на контрола доклад от извършената
класификация. В случаите, когато предприятието/съоръжението се
класифицира с нисък или висок рисков потенциал, операторът
подава уведомление до Министерство на околната среда и водите за
класификацията
преди
началото
на
строителните
дейности/експлоатацията на съоръженията, с цел валидиране на
извършената класификация.
За предприятията, класифицирани с „нисък рисков
потенциал”, се извършва ежегоден контрол от страна на
отговорните институции по отношение на изпълнение на
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техническите мерки за осигуряване на пожарна и аварийна
безопасност, насочена към предотвратяване на големи аварии и
ограничаването на последствията от тях.
Експлоатацията на предприятия с „висок рисков потенциал“ е
предмет на разрешително от министъра на околната среда и водите
след съгласуване със съответните компетентни органи, въз основа
на мерки за пожарна и аварийна безопасност на предприятието.
Големите промишлени аварии често имат тежки последствия
върху населението и околната среда. Въздействието им може да
засегне територии не само в страната, но и извън националните
граници.
Като фактор за увеличаване на риска от големи аварии може
да се разглеждат:
 природните бедствия, възникващи на територията, на която
са разположени промишлените предприятия;
 транспортирането на опасни вещества чрез сухоземен,
воден или въздушен транспорт;
 аварийни спирания и/или ниска технологична дисциплина.
Оценката на опасностите от големи аварии и разглеждането на
възможните сценарии за възникването им, както и прилагането на
мерки за предотвратяването и ограничаването на последствията от
тях се извършва от операторите на тези предприятия.
Основните фактори при определяне на опасността от големи
аварии с отделянето на химически вещества за даден обект, са
видът и максималните количества опасно химически вещества
(ОХВ), които се употребяват или съхраняват на територията му. В
зависимост от свойствата на ОХВ се определят и съответните
сценарии за възникване и протичане на аварийните ситуации. От
съществено значение при анализа е максималното разстояние, до
което би достигнало въздействието от аварията и засегнатата площ.
Замърсяване на околната среда за трансграничния регион, с
опасност за населението може да се предизвика при разлив на
нефтопродукти по река Дунав и в Черно море. Следователно
корабоплаването оказва сериозен екологичен натиск върху р.
Дунав. То влияе върху морфологията на пластовете и създава
заплаха от замърсяване при аварии. Между 1983 г. и 2003 г. има 455
аварии, свързани с кораби по поречието на река Дунав, 30 от които
са довели до значително замърсяване на водата.
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Замърсяването с промишлени отпадъци на река Дунав е от
съществено значение. Най-голям дял на замърсяванията имат
управлението на битовите отпадъци и обработването на химикали,
мините, металургията и скотовъдството.
Като най-голямо за трансграничния регион може да се
отбележи замърсяването на водите през 2000 г. Тогава река Тиса в
Румъния е сериозно замърсена с отпадъци на цианид и тежки
метали от румънската златна мина „Аурул” в Бая. Замърсяването се
е разпространило надолу по течението на р. Дунав. В последствие
румънското правителство е наложило определени такси за
изхвърляне на отпадъци във водите. Тази мярка до момента е
ефективна и се отчитат по-ниски стойности на замърсяването.
В заключение може да се обобщи, че потенциална опасност от
възникване на големи аварии представляват хранилищата за
нефтопродукти, втечнени и компресирани въглеводородни газове и
компресорните станции за природен газ и други технологични
газове, които могат да доведат до възникване на експлозии и
пожари. Опасност съществува и в предприятия/инсталации
обработващи черни и цветни метали, при обработка на метали чрез
електролитни или химически процеси, в минната промишленост,
при производството на електроенергия, електроснабдяване и
електроразпределение, производството и съхранението на
фойерверки и др.
Въпроси за самоподготовка
1. Кои са подходите за изследване на риска?
2. Дефинирайте понятието „риск“. Как се разглеждат риска от
различните специалисти по управление?
3. Кои са източниците и елементите на риска?
4. Кои фактори могат да се определят като рискови?
5. Какви класификации за видовете риск, направени
международни и експертни организации, са ви известни?
6. Формулирайте процеса на управление на риска.
7. Кои са основните подходи при управлението на риска?
8. Кои са основните фактори характеризиращи всеки риск?
9. В какво се изразява концепцията „приемлив риск“?
10. Кои са етапите на процеса на управление на риска?
11. Кои са международните стандарти за управление на риска?
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12. Кои са основните заплахи в трансграничния регион Румъния –
България?
13. От къде се определя високия риск от сеизмична активност в
трансграничния район Румъния – България? Опишете мерките
за намаляване на риска от земетресение в трансграничната
област.
14. В кои райони по поречието на река Дунав са концентрирани
свлачищните процеси?
15. Какви дейностите за защита от наводнения на река Дунав се
извършват в трансграничната област?
16. Какви договорености за управление
съществуват между Румъния и България?

на

наводненията

17. Има ли опасност от радиоактивно замърсяване на
територията на трансграничната област? Ако съществува такъв
риск посочете необходимите мерки за защита на населението.
18. Направете анализ и характеристика на обстановката,
вследствие от промишлени аварии и пожари в обекти,
работещи
с
ядрени,
радиационни,
взривоопасни
и
пожароопасни материали, промишлени отровни вещества и
токсични газове.
19. Как са класифицирани предприятията, работещи на
територията
на
България
според
Наредбата
за
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за
ограничаване на последствията от тях?
20. Кои са факторите за увеличаване на риска от големи аварии с
отделянето на химически вещества? В кои по-големи обекти
може да възникне тежка обстановка от авария?
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ГЛАВА ТРЕТА. Комуникация при мащабни инфраструктурни
обекти. Планове и процедури
Ефективната публична комуникация в условия на криза,
особено за големи инфраструктурни обекти, може да допринесе за
прилагане на подходящи превантивни дейности по отношение на
хората, подложени на различни по своята същност и структура
рискове. Тя може да успокои тези, които не са изложени пряко на
риск, в резултат на което ще намалеят случаите на дезинформация,
тревоги и естествени човешки страхове.
За да се изясни същността на ефективната комуникация е
необходимо да се отбележи, че съществуват различни видове
кризи, които могат да бъдат предизвикани, както от вътрешни за
организацията проблеми, така и от външни фактори. И в двата
случая ръководствата на мащабните инфраструктурни обекти трябва
да се съобразяват с това и да има готовност за адекватна реакция,
която да отчита спецификите на комуникационните умения, които
се изискват за всеки един от тях.
Целта на настоящата глава е да се очертае рамката от
изисквания и необходими стъпки, които трябва да бъдат изпълнени
от страна на ръководствата на мащабните инфраструктурни обекти,
за да създадат условия за ефективни комуникации със съответните
държавни органи, неправителствени организации и обществото, в
условия на криза. По този начин ще се намалят финансовите и
материални загуби, ще бъде минимизиран риска и ще се увеличат
шансовете за опазване на здравето и живота на хората.
Както
вече
бе
споменато,
едни
от
най-големите
инфраструктурни обекти в трансграничния регион Румъния –
България, с голяма обществена значимост са АЕЦ „Козлодуй“ и АЕЦ
„Черна вода“. Поради това в тази глава ще бъдат разгледани
следните проблеми:
 анализ на подходите и системите от правила за ефективна
публична комуникация;
 комуникационни процеси при нормални експлоатационни
режими;
 публична комуникация при кризисни ситуации;
 планове и процедури относно рисковете при нормална
работа на мащабни инфраструктурни обекти;
 планове и процедури за информираност при аварийни
режими на „АЕЦ Козлодуй“;
 ползи от експлоатацията на „АЕЦ Козлодуй“.
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3.1. Общи подходи и системи от правила за ефективна
публична комуникация
Публичните комуникации са предизвикателство, пред което се
изправят ръководителите на мащабни инфраструктурни обекти,
като електроцентрали, химически предприятия, фирми в областта
на отбранителната индустрия и др., в усилията си да управляват
процесите. В условия на криза е много важно да се действа разумно
и да се сътрудничи със средствата за масова информация, да се
търси подкрепа от страна на държавните институции и да се
апелира към разбиране от страна на обществото.
Ситуацията на кризата може да бъде разглеждана от различни
аспекти. От една страна тя е свързана с материалните и физически
загуби, а от друга - има трайни последствия върху човешката
психика. В някои от случаите дадено събитие, носещо потенциал за
криза, може да не бъде възприемано от специалистите като
извънредно, но същото може да се възприеме по различен начин от
широката общественост. Поради това адекватната комуникация с
обществото трябва да стане неразделна част от усилията на
ръководството за смекчаване на рисковете, прилагането на
необходимите мерки за сигурност и защита, и намаляване до
минимум на негативните психологически последици.
Ефективната публична комуникация може да допринесе за
прилагане на подходящи превантивни действия по отношение на
хората, подложени на различни рискове, както и да успокои тези,
които не са изложени пряко на същия. По този начин ще бъдат
намалени случаите на предаване на грешна информация, паника и
естествени човешки страхове.
Необходимо е да се отбележи, че комуникационните умения
на ръководителя не зависят само от неговите знания и опит, но и от
средата, в която се изграждат и реализират. Тази среда е в тясно
взаимодействие със заобикалящия я свят вътре и вън от
организацията. Това от своя страна изисква използването на
системен подход за управление, чрез който се създават и
изпълняват дейностите по ефективно управление на комуникациите
в ситуация на криза.
Комуникация в условия на вътрешна за организацията
криза. Независимо колко добре сме се подготвили да посрещнем
неприятните изненади, в условия на криза всичко изглежда
неестествено. Едновременно се случват множество неочаквани
събития, за които дори не сме си и помисляли, и които в
зависимост от нашата подготовка и полагани усилия, могат да
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ескалират в неблагоприятни последици както за организацията,
така и за обществото като цяло. Поради това, за да не загубим
контрол над случващото се, което да доведе до паника,
допълнителни загуби на човешки, финансови и материални
ценности, е необходимо да сме подготвени да управляваме всички
процеси в условия на криза и да провеждаме ефективна
комуникация.
Така, че преди всичко, е необходимо ясно да бъде осъзната
следната максима: „В условия на криза това, което казваш, е
толкова важно, колкото това, което правиш“.
Кризата неизбежно води до предизвикателства при
управлението на множество основни „комуникационни“ въпроси,
като например:
 взаимодействието с медиите и управление на въпросите,
свързани с имиджа на организацията;
 проактивното комуникиране с клиентите, доставчиците и
другите заинтересовани страни;
 адресирането на потребностите и опасенията на
служителите и техните семейства;
 обмяната на своевременна и точна информация между
изпълнителната
власт,
спасителните
екипи
и
ръководителите на мащабни инфраструктурни обекти.
Способността да се управляват тези въпроси по време на криза
може да бъде улеснена чрез:
 назначаване на говорители на организацията за връзки с
обществеността и експертиза за комуникации;
 установяване на основни и второстепенни комуникационни
средства;
 осигуряване на незабавен достъп до вътрешните и
външните контакти за информация;
 предварително одобрени комуникационни политики и
модели на „сценарии“;
 предварителни
договорености
с
местните
медии,
доставчици, клиенти и други заинтересовани;
 ясно описани процедури за комуникиране със служителите
и техните семейства.
В условия на вътрешна за фирмата криза, често пъти се
появяват опасения, че контактите с медиите ще генерират
неблагоприятна публичност и ще задълбочат кризата. Поради това,
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преди ръководството да се свърже с медиите е необходимо да си
зададе следните въпроси:
 Рискова ли е публичността?
 Ако медиите съобщят това преди организацията да го
направи, ще бъде ли застрашено общественото доверие?
Ако отговорът на горните въпроси е „Да“, то има опасност
ръководството на организацията да си играе на „руска рулетка“,
опитвайки се да запази в тайна кризата, в която тя се намира. Пологичният вариант е да се уведомят медиите, преди да са разбрали
за кризисната ситуация от друго място. По този начин,
ръководството поема отговорността за случващото се вместо да
даде инициативата на другите да „пренапишат историята“. Дори да
е взето решение, че комуникацията с медиите не е желателна,
ръководството на организацията трябва да е готово в случай, че те
се свържат с него.
Необходимо е да се определи кой ще бъде говорител на
организацията и да се подготвят опорни точки за разговор, които
могат да бъдат използвани, ако медиите се свържат с
организацията. Тези акценти в хода на развитие на кризата трябва
да се актуализират.
Но каква е гледната точка на медиите и каква информация
биха могли да поискат? Медиите се интересуват от пет въпроса:
Кой? Кога? Къде? Какво? и Как?
Те установяват всяко противоречие в отговорите. Затова
трябва да се знаят точните факти.
Много от въпросите, които медиите могат да зададат, са
предвидими и могат да се специфицират по следния начин:













Какво се е случило?
Кога се е случило?
Как се е случило?
Защо се е случило?
Наранен ли е някой и има ли жертви?
Можело ли е това да се предотврати?
Случвало ли се е това преди?
Какво се предприема относно случилото се?
Кога ще бъде разрешен проблема?
Как ще са предотврати това да не се случи отново?
Знаело ли се е, че това щеше да се случи?
Какви мерки се предприемат за засегнатите?
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Предварителното обсъждане на вероятните въпроси, които
могат да бъдат отправени към организацията, може да помогне за
овладяване на създадената ситуация и представяне на
организацията в нейната най-добра светлина.
В някои кризисни ситуации, репутацията на организацията
може да зависи от това колко подготвен и информиран за събитията
специалист информира обществеността чрез медиите. Този
служители трябва да внушава искреност, загриженост и сигурност.
Често не информирането за заплаха и не оповестяването на
риска, може да създаде негативни обществени възприятия към
организацията. Затова е необходимо да се създава положително
обществено впечатление към нея, като се акцентира върху нейното
значение и какво предприема ръководството и за да се справи с
кризата.
Статистическата и възловата информация, която се предоставя
на медиите трябва да е точна и навременна. Тя трябва да бъде
предоставена в писмен вид, да се знае източникът и начинът на
събирането и. След като веднъж е изнесено съобщение за риска
или кризата, то трябва да се повтаря по един и същи начин.
Съществуват три важни принципа
поддържане на комуникация с медиите:

за

установяване

и

 оповестяване на риска като се формулира цел и ключови
съобщения;
 отстояване на съобщението;
 предоставяне на точна и навременна информация.
Основните цели при оповестяване на риска са да се намали
напрежението сред населението и да се даде насока за поведение и
действие. Съобщението за риска може да бъде представено в
писмен вид или словесно заявление, което съдържа информация и
съвети за действия, намаляващи риска. Съобщенията трябва да са
конкретни и лесни за разбиране, специалните термини трябва да са
сведени до минимум, данните трябва да са в едни и същи мерни
единици, информацията за формата, времето и размера на риска де
е ясна и точна. Ако е възможно да бъдат внимателно подготвени
нагледни материали. Обясненията трябва да бъдат кратки и
изчерпателни.
Няма стандартни изисквания към организациите, по
отношение на техните контакти с медиите, но могат да бъдат
формулирани някои общи указания в тази насока:
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 трябва да бъде създаден дневник, в който да се записват
всички телефонни позвънявания от медиите или други
организации, интересуващи се от кризата;
 необходимо е винаги да се отговаря на запитванията на
медиите;
 трябва да се комуникира с медиите, да се говори с тях,
както и внимателно да се изслушват. Във време на кризата
може да се научат много неща от медиите, които да бъдат
полезни за организацията в последващото справяне с
кризисната ситуация;
 да се избягват антагонистични отношения с медиите;
 би било добре да се създаде специална телефонна линия за
провеждане на
разговори, която ще предоставя
информация на медиите или на други организации.
Информацията
за
предстоящата
пресконференция,
информацията за контрол на слуховете, наскоро
придобитата информация, могат да бъдат поставени на
гласова поща и тези видове информация своевременно
могат да се актуализират. Това е особено полезно, когато
редовните телефонни линии са заети с други разговори;
o необходимо е да се прецени как информацията, която се
предоставя на медиите, може да повлияе на други
организации или физически лица. Ако очакванията са
медиите да се свържат с тях, е необходимо да се
предупреди за предстоящото позвъняване;
o когато се говори с медиите, да не се забравя
необходимостта да се окаже доверие на други
организации, групи или лица, работещи по преодоляване
на последиците от кризата, включително и собствения си
персонал;
o необходимо е ръководството на организацията да бъде
проактивно към нова информация. Въпреки, че
ситуацията по време на кризата може да бъде много
трудна, постъпи нова информация по отношение на
кризата, желателно е последната да достигне до
медиите;
o необходимо е ръководството на организацията да бъде
честно и да не прави неверни или подвеждащи
изявления.
Подготовката на интервютата с медиите (радиото и
телевизията) изисква предварителна систематизация на усилията,
които могат да бъдат:
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 подготовка на списък с основни тематики, които да бъдат
представени;
 предвиждане на въпросите, които ще бъдат зададени и
подготовка на отговори за тях;
 трениране на отговорите на потенциалните въпроси;
 предварително обхващане на спорните области;
 проучване на вероятността кой ще бъде интервюиращия от
съответната медия;
 прогнозиране на времето, което ще е необходимо за
провеждане на интервюто;
 да не се забравя, че често публиката си спомня
впечатления, а не факти.
Насоките за организиране на интервюта с вестниците са
аналогични, различавайки се в нюансите, характерни за тази медия:
 предварително опознаване на темите за интервютата;
 даващите интервюта трябва да бъдат подготвени
специалисти, да са информирани за детайлите на
събитието (репортерите от вестниците често са позапознати от колегите си в радиото и телевизията и може
да зададат по-подробни въпроси);
 необходимо е интервюто да започва с основни послания в
декларативна форма;
 необходимо е да се упражнява контрол върху интервюто;
 необходимо е да не се допускат подвеждащи въпроси от
репортера;
 необходимо е предварително да се ограничи времето за
интервюто;
 необходимо е да не се изнася информация, която е
нежелана;
 необходимо е да се избягват жаргонни или професионални
изразявания;
 възможно е репортерът да задава едни и същи въпроси по
различен начин, за да получи информация, която не е
желателно да бъде изнесена;
 желателно е да не се отговаря на неподходящи въпроси,
може да се каже, че „темата не е подходяща за обсъждане
в този момент“;
 възможно е репортерите да прекъсват даващите интервюта
с въпроси от друго естество – репортерите са свободни да
правят това;
 необходимо е да не се говори „извън протокола“;
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 не трябва да се забравя, че интервюто продължава толкова
дълго, колкото дълго репортерът е там;
 след интервюто можете да се проверят някои технически
въпроси в предоставената информация.
От друга страна, при организиране на пресконференции могат
да се вземат под внимание редица важни моменти:
 предварително е необходимо да се информират медиите за
детайлите на предоставяната информация;
 не трябва да се свикват ненужни пресконференции;
 необходимо е да се прецени внимателно броя на
поканените
при
резервиране
на
помещение
за
пресконференцията. Необходимо е 30 минути преди
събитието да се осигури достатъчно пространство,
наличност на столове, микрофони, осветление и вода;
 предварително да се определи формата – кой ще представи
говорителите, кой ще решава кога изтича времето за
въпроси/отговори и други детайли;
 предварително трябва да се реши дали са необходими
листовки.
Ако
говорещият
чете
информацията,
препоръчително е да се осигури текста на речта, така че
медиите да слушат и да не се налага да правят ненужни
бележки;
 необходимо е да се обмисли нужно ли е да се уведомят
други организации за пресконференцията;
 необходимо е да се упражнява контрол върху
пресконференцията - къде да се сложат камерите, кой къде
ще седи;
 необходимо е да се планира продължителността на
пресконференцията;
 необходимо
е
да
се
съобрази
времето
на
пресконференцията с новинарските емисии, ако целта е да
се даде повече гласност на проблема;
 ако са поставени ограничения за събитието, като например
ограничен достъп за снимки, е необходимо това да бъде
разяснено писмено и предварително огласено.
В заключение може да бъде направен извода, че съществуват
три златни правила за комуникация с медиите:
 Правило № 1: Ако не желаем да чуем или видим някаква
информация по телевизията, радиото или във вестника, е
необходимо да не се споделя или казва.
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 Правило № 2: Необходима е предварителна подготовка за
интервю с репортер – да бъдат подготвени основните теми,
ключови послания и цел.
 Правило № 3: Егото е неприятел на даващия интервю. Много
хора си навличат неприятности защото си мислят, че са
много умни, за да попаднат на неприятности. В крайна
сметка репортера пише историята.
В настоящия момент интернет е първото място, където много
хора търсят информация. Макар, че съществуват ограничения за
това колко от традиционното „медийно време“ можете да се получи
в условията на криза, не съществуват ограничения колко голяма по
обем ще е информацията, която може да се предаде чрез собствен
уебсайт на организацията например.
Няколко основни правила за комуникация с обществото и
ключовите заинтересовани органи и организации чрез уебсайт за
управление при кризи са:
 необходимо е да сме сигурни, че съдържанието на уебсайта
е надеждно;
 необходимо е често подновяване на информацията;
 необходимо е честно да се отговаря на най-често
задаваните въпроси на заинтересованите страни;
 необходимо е да се осигурят средства за обратна връзка и
възможност за задаване на въпроси от страна на
заинтересованите страни;
 ако е възможно, да се осигури връзка към други сайтове с
информация в подкрепа на позицията на организацията.
В заключение може да се обобщи, че изложеното до тук се
отнася както за криза предизвикана от вътрешни за
инфраструктурния обект проблеми, така и от външни фактори.
Във всеки един от тях е необходимо да бъдат реализирани тези
стъпки, отчитайки факта, че дори когато кризата е извън големия
инфраструктурен обект и не го засяга директно, опасенията на
обществото от ескалиране на последиците от кризата, трябва да
бъдат овладени.
Всичко това трябва да бъде организирано, планирано и
тествано в различни примерни сценарии, за да се провери
адекватността на различните планове и да се работи по най-удачния
в условия на криза. Дейностите по управлението на комуникациите
могат да бъдат включени като модулна част в тези планове, но най-
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целесъобразно и практически полезно е, ако планирането им се
обособи в отделен план.
Нито една организация не е имунизирана срещу инциденти или
кризисни ситуации, които много често се случват без
предупреждение или в най-неподходящото време. Невъзможността
за бърз и подходящ отговор може да създаде условия за ескалация
на инцидента или кризата. Поради това е необходимо да бъдат
съблюдавани и използвани добри практики за управление при
кризи, както и комуникация с медиите.
Комуникацията играе ключова роля при управление на риска в
условия на кризи. В кризисна ситуация комуникацията може да
смекчи въздействието от негативните събития, да бъдат
информирани потенциалните жертви за опасностите и да бъдат
насочени към правилно поведение, независимо от бързо
променящите се и хаотични обстоятелства.
3.2. Рутинни комуникационни процеси
експлоатационни режими

при

нормални

Развитието на процесите след тежката авария в японската АЕЦ
„Фукушима Дайичи“, възникнала в резултат на силното
земетресение и последвалата вълна-цунами през месец март 2011
г., показаха че кризисната комуникация често е непрозрачна,
ненавременна, ограничена и дори фактически неточна. Анализът на
различните аспекти в кризисната комуникация след аварията в АЕЦ
„Фукушима“ позволи светът да е по-добре подготвен за
комуникация, свързана с ядрени аварии, отколкото беше преди 6
години. Извлечените поуки, вече са разгледани в редица
национални и международни комуникационни програми и
стратегии. Необходимостта от откритост, прозрачност
и
подобряване на комуникациите е определена като важна част от
действията на отговорните институции, браншовите организации и е
залегнала в Националния план за действия на Република България.
В стратегията за кризисна комуникация Агенцията за ядрено
регулиране (АЯР) и АЕЦ „Козлодуй“ използват различни канали и
механизми за предоставяне на обществеността на цялата
необходима информация, като например интернет страница, медии,
официални писма и годишен доклад. Актуална информация за
регулаторните изисквания, дейностите на АЯР, мненията,
решенията, както и новините е налична на интернет страницата на
регулаторния орган. При необходимост от спешно разпространение
на информация, АЯР изпраща съобщения до медиите, чрез
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използване на електронна поща, телефони и факсове (налична е
база данни на контактите на журналистите). Агенцията за ядрено
регулиране периодично организира пресконференции, брифинги,
като представителите и участват в телевизионни и радио
предавания. Освен това, АЯР организира семинари за обучение на
медиите, където се обсъждат потребностите на обществото от
информация и нейната разбираемост.
Съгласно Закона за безопасно използване на ядрената
енергия,
лицензиантите
са
задължени
да
информират
обществеността за възможните радиационни рискове, свързани със
съоръженията и дейностите. Тези задължения са доразвити в
Наредбата за уведомяване, според която лицензиантите са длъжни
да информират обществеността за отклонения, инциденти и аварии
в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения,
чрез медиите, интернет или по друг подходящ начин.
Във връзка с това в АЕЦ „Козлодуй“ се проведежда
всеобхватна и прозрачна оценка на риска („стрес-тестове“).
Европейски стрес тестове
След тежката авария в японската АЕЦ „Фукушима Дайичи“,
българското правителство предприе спешни действия за
преразглеждане готовността на АЕЦ „Козлодуй“ да реагира в
извънредни ситуации. По указания на Агенцията за ядрено
регулиране и в съответствие с препоръчаните действия от
Световната асоциация на ядрените оператори (WANO), ядрената
централа разработи и изпълни до средата на 2011 г. „Програма за
преглед и оценка на готовността на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за
управление и намаляване на последствията от надпроектни аварии,
външни и вътрешни въздействия“. В рамките на програмата бяха
изпълнени извънредни проверки на работоспособността и
извършена оценка на техническото състояние на конструкции,
системи и компоненти, важни за безопасността, наличието и
приложимостта на инструкции и процедури, както и готовността на
персонала да действа в извънредни ситуации.
През май 2011 г. Групата на европейските ядрени регулатори
(ЕNSREG) и Европейската комисия (ЕК) приеха Декларация и
Спецификация за провеждане на „стрес-тестове” като целенасочена
преоценка на запасите на безопасност на европейските ядрени
централи при външни изходни събития. ENSREG дефинира „стрестестове” като целенасочена преоценка на запасите по безопасност
на ядрените съоръжения при екстремни външни събития, загуба на
функции по безопасност и тежки аварии.
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В съответствие с изискванията на Европейския съюз и на АЯР,
през 2011 г. АЕЦ „Козлодуй“ проведе „стрес-тестове“ на ядрените
съоръжения на площадката на централата. В края на 2011 г. АЯР
представи Национален доклад на България за „стрес тестовете“ в
АЕЦ „Козлодуй“. Последваха изискванията през 2012 г. на ENSREG и
ЕК за изготвяне на Национален план за действие като продължение
на „стрес тестовете“. Този план отразява планираните национални
мерки, общите препоръки на ЕNSREG и решенията от извънредната
среща по Конвенцията за ядрена безопасност (КЯБ), проведена през
м. август 2012 г. в Международната агенция по атомна енергия
(МААЕ), Виена.
В разработения през 2012 г. и актуализирания през 2014 г.
Националният план за действие на Република България се съдържат
73 мерки и дейности определени на две нива – Площадка на АЕЦ
„Козлодуй“ и Институционално ниво. Изпълнението на някои подългосрочни мерки, които изискват допълнителни анализи и
оценки, както и допълнително проектиране и финансиране, е
планирано за периода 2015-2017 г. Контрола по изпълнението на
мерките се осъществява чрез извършването на различни видове
инспекции и периодични проверки на състоянието на конструкции,
системи и компоненти, предназначени за защита на външни изходни
събития, на адекватността на аварийните процедури и на
обучението на персонала за тяхното изпълнение.
Следва да се отбележи, че всички доклади и резултатите от
съответните проверки са публични и достъпни на интернет
страниците на съответните институции.
В заключение може да се обобщи, че въпреки пълната
прозрачност и публичност на резултатите от изпълнението на „стрес
теста“ и Националният план за действие на Република България,
интерес към тази информация проявяват преди всичко браншовите
и научните организации. Очевидно е необходимо използването на
по-атрактивни форми, като дни на отворени врати и целеви
програми в медиите за популяризирането на тези резултати.
План за информиране на населението
Решаване на въпросите, свързани със защита на населението
при кризисни ситуации и всички рискове произтичащи от него, е
ангажимент на държавата с реализираната от нея политиката за
защита. Съгласно Закона за защита при бедствия и други
нормативни актове, една от основните задачи на страната е
разработване и формиране на държавна политика за защита на
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населението и националното стопанство и регламентиране на
обществените отношения при бедствия.
Ситуацията на криза може да бъде разглеждана от различни
аспекти. От една страна тя е свързана с материалните и физически
загуби, а от друга-има трайни последствия върху човешката
психика.
По силата на човешката си природа хората реагират на кризи
не само като физически обекти, но и като индивиди, които
възприемат и оценяват събитията. В този смисъл, информираността
на населението в хода на кризисната ситуация е от голямо
значение.
При възникване на кризисната ситуация от значение са
следните основни въпроси:
 Коя информация е от критично значение, за да се отключи
подходящ отговор от страна на населението при криза?
 Какви послания трябва да се изпратят преди инцидента, по
време на инцидента и след него?
 Какви са проблемите за ефективната комуникация между
населението и органите на изпълнителна власт и как могат
да бъдат премахнати?
 Какви са възможностите за ефективна комуникация и как
могат да бъдат увеличени?
 Какви въпроси може да се предвиди, че ще бъдат зададени
от населението в ситуация на риск?
 Какви са отговорностите на медиите и как може да се
помогне на журналистите да ги изпълнят?
Често информацията за заплаха или възникнала кризисната
ситуация включва много съобщения за естеството на риска, мнения,
загриженост, както и законови и административни действия
свързани с управлението на риска. Заплахата или настъпилата
криза в повечето случаи създава непредвидима динамика в
действието или противодействието на населението. Поради това е
много важно органите на изпълнителната власт и медиите да
спазват следните принципи за установяване и поддържане на
комуникация с населението по време на криза: оповестяване на
риска като се формулира цел и ключови съобщения, отстояване на
съобщението и предоставяне на точна и навременна информация.
Основната цел е да се намали напрежението сред
населението, като се предостави точна и навременна информация,
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както и да се даде насока за поведение и действия, намаляващи
риска.
Аварията в АЕЦ „Фукушима Дайичи“ показа, че рискът от
ядрената енергия включва не само вероятността и последствията от
ядрена авария, но и редица специфични характеристики, като
преживени събития, интуиция, емоции, личен интерес, разбиране
на научните факти, образование, достъп до и разбиране на
информацията.
Практиката показва, че е разумно кризисната комуникация да
се планира и разглежда за следните три основни нива:
 индивидуално - т.е. свързаното с общото възприятие на
отделния индивид;
 обществено - базирана на структурата и функционирането
на групи в рамките на процеса на участие на
заинтересованите страни;
 институционално - фокусира се върху субектите, които са
отговорни за управлението на риска.
Вероятността от радиация предизвиква висока степен на
безпокойство и без да се е случила авария. Сложността на
кризисната комуникация започва още на индивидуално ниво и
продължава на обществено ниво с взаимодействие на много
мнения, ценности и мотивация. В този смисъл доверието и
прозрачността са важни измерения и са на преден план при всички
въпроси. Поради това всеки план следва да гарантира доверието на
информационните и комуникационните процеси, доверието в
източниците на информация и комуникационни партньори, и
доверието в управлението на риска, свързан с използването на
ядрена енергия.
В своята същност Националният план за действие разглежда
основно въпросите, свързани с институционално и обществено
ниво. Следва да се отбележи, че прилагането на съответните
стратегии и ангажирането на обществеността при изпълнението им
могат да доведат до повишаване на усещането за сигурност и на
индивидуално ниво.
Анализът на организациите и тяхното взаимодействие,
проведен в рамките на дейностите по „стрес-тестовете“, показва че
са налице необходимите институции за формирането и
осъществяването на националната политика в областта на ядрената
безопасност, за изпълнението на държавното регулиране и контрол,
както и за предприемане на съответните действия при извънредни
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ситуации. Отговорностите и функциите са ясно дефинирани и
разпределени между отделните ведомства и останалите
заинтересовани организации.
Националното
законодателство
определя
принципите,
критериите, реда и условията за поддържане на аварийна готовност
и реагиране при възникване на инциденти и аварии с възможни
радиационни последствия. Инфраструктурата за поддържане на
аварийна готовност и аварийно реагиране съответства на
изискванията
и
критериите,
залегнали
в
европейското
законодателство и документите на Международната агенция по
атомна енергия в тази област.
Разработените програми на национално ниво за тренировки
извън площадката, основаващи се на Външния авариен план на АЕЦ
„Козлодуй“, са предпоставка за адекватност на кризисната
комуникация. В АЕЦ „Козлодуй“ ежегодно се провежда общо
аварийно учение, включващо всички точки на взаимовръзка –
общественост, медии, отговорни институции по защитата. В това
учение участват възможно най-голям брой представители на
органите на изпълнителната власт с отговорности по прилагане на
външния авариен план. По този начин се постига взаимодействие
между националните, областните, общинските и обектовите
структури за аварийно реагиране. В процеса на извършване на
актуализация на Външния авариен план се оценяват дейностите и
задачите на участващите организации. Оценката се основава на
опита от проведените учения и реагирането в реални аварийни
ситуации.
Обучения се провеждат и на международно ниво. На база
сключените двустранните споразумения от Република България за
сътрудничество в областта на ядрената безопасност и
радиационната защита, се провеждат аварийни обучения със
съседни страни (Гърция, Македония, Румъния и Турция), които
завършват с провеждането на учения.
След аварията в АЕЦ „Фукушма Дайичи“ е направен анализ на
системата за аварийна готовност и реагиране. В резултат на този
анализ е извършена актуализация на нормативната база в областта
на аварийната готовност и реагиране и са актуализирани
вътрешните и външните аварийни планове. Тези аварийни планове
на АЕЦ „Козлодуй“ са разширени така, че да покриват сценариите
на тежки аварии, както и включване на аварии, които възникват
едновременно на всички съоръжения на площадката, комбинирани
с природни бедствия.
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Защитата при бедствия се осъществява на национално,
областно и общинско ниво. Създадената Единна спасителна система
за защита на населението от бедствия на национално ниво,
осигурява непрекъсната готовност за приемане на съобщения при
възникване на бедствия, тяхната оценка и провеждане на
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
Неразделна част от тази система е аварийната готовност и
реагиране при ядрена и радиационна авария. Аварийната готовност,
от своя страна, включва уведомяване на населението и служителите
на АЕЦ „Козлодуй” в случай на ядрена или радиационна авария.
Оповестяването на работниците и служителите от централата
се извършва съгласно Вътрешния авариен план на АЕЦ „Козлодуй”.
Органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС се
оповестяват от дежурните длъжностни лица, съгласно схемата за
оповестяване при авария в АЕЦ „Козлодуй” (фиг.3.1) и стандартна
оперативна процедура.

Фиг. 3.1. Схема за оповестяване при авария в АЕЦ „Козлодуй“
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На фигурата DAKS e оповестяване чрез Система за ранно
предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната
власт и съставните части на единната спасителна система.
Главният дежурен инженер на АЕЦ „Козлодуй” е
първоизточникът, който уведомява оперативните дежурни лица
(ОД):
 в Министерство на вътрешните работи - оперативният
център (ОЦ) на РДПБЗН Враца, Монтана, Плевен и Видин;
 в Агенцията за ядрено регулиране;
 в Министерство на енергетиката (МЕ);
 на областно ниво - областните щабове (ОЩ) във Враца и
Монтана;
 на общинско ниво - дежурните в общинските щабове за
изпълнение на планове за защита при бедствия в Козлодуй
и Мизия;
 населените пунктове в 30-километровата зона около АЕЦ
„Козлодуй” чрез локалната автоматизирана система
(подаване на предупредителен сигнал със сирени и гласова
информация с инструкции за поведение и действие).
Оперативните дежурни (ОД) в оперативният център (ОЦ) на
РДПБЗН Враца, Монтана, Плевен и Видин посредством Националната
система за ранно предупреждение и оповестяване, оповестяват
Областните щабове (ОЩ) за изпълнение на областните планове за
защита при бедствия, структурите на изпълнителната власт и ЕСС,
определени за действие при авария в АЕЦ „Козлодуй”, както и
кметове на населени места, попадащи в зоната за неотложни
защитни мерки (ЗНЗМ).
Съответните дежурни по общини уведомяват хората в
населените пунктове, разположени в радиус 30 km около АЕЦ
„Козлодуй”. За Кнежа, Долни Луковит, Староселци, Брегаре,
Крушовене и Ставерци уведомяването се извършва от дежурните в
общинските щабове за изпълнение на планове за защита при
бедствия във Враца, Монтана и Плевен.
Оперативният дежурен в Националния оперативен център
(НОЦ) на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението” към МВР уведомява дежурните лица в Министерски
съвет, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните
работи, Министерство на външните работи, Министерство на
енергетиката, Агенцията за ядрено регулиране, Министерство на
здравеопазването (МЗ), Министерство на околната среда и водите
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(МОСВ), Министерство на транспорта, информационните технологии
и съобщенията, Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Министерство на земеделието и храните,
Министерство на финансите, Министерство на образованието и
науката, Национален институт по метеорология и хидрология,
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”,
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и
информационни системи“ и „Български червен кръст”.
Дежурните лица по министерства и ведомства докладват на
съответните административни ръководители и по техни указания
уведомяват формированията (аварийните екипи) за реагиране
съгласно Външния (националния) авариен план за АЕЦ „Козлодуй”.
Видът на информацията, редът, начините и комуникационните
средства за уведомяване на населението са определени в
Националния авариен план и аварийните планове на съответните
органи на изпълнителната власт и външният план на АЕЦ
„Козлодуй“.
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението” към МВР поддържа на национално ниво система за
уведомяване при бедствия и аварии чрез предупредителни звукови
сигнали (сирени) и съобщения за населението в цялата страна.
Същите се разпространяват и излъчват посредством:
 Националната система за ранно предупреждение и
оповестяване при бедствия чрез акустични сирени;
 подсистема на автоматизираната система за оповестяване
на ГДПБЗН чрез електромеханични сирени;
 програмите на БНТ, БНР, операторите на радио и
телевизионни програми с национално и регионално
покритие;
 радиотранслационните възли (уредби), инсталирани в
населените места;
 локалните автоматизирани системи за оповестяване,
експлоатирани в потенциално опасните обекти.
При възникване на производствена авария в обекти, чиято
дейност е свързана с рискови вещества и материали, собствениците
на обекта са длъжни незабавно да съобщят за нея на съответния
оперативен дежурен център и на кмета на застрашената община и
да оповестят населението чрез ЛСО.
Оповестяването на населението при авария в АЕЦ „Козлодуй”
се извършва от главният дежурен инженер. Населението, попадащо
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в зоната за неотложни защитни мерки, се оповестява чрез сиреннооповестителни системи.
Информация за информация за възникналата авария,
развитието на аварийната ситуация, последствията от нея и
предприетите от изпълнителната власт защитни мерки, се
предоставя на населението чрез обществените електронни средства
за масово осведомяване. Те предават официалната информация,
необходима за защитата на населението без изменение на
съдържанието и смисъла.
Информацията за населението е обективна, ясна и лесна за
възприемане и се разпространява след като се подготви от
експерти, в съответните ведомства и се съгласува от
ръководителите на тези ведомства.
Информацията за населението,
радиационни последствия, съдържа:

в

случай

на

авария

с

 кратко описание на събитието (дата, час, място, данни за
естеството и хода на аварията и последствията от нея);
 оценка и прогноза за развитието на аварията и
последствията от нея;
 указания към населението за прилагане на мерки за
радиационна защита (укриване в помещения, защита на
дихателните органи, провеждане на йодна профилактика,
евакуация или временно преселване, използване на
индивидуални средства за защита, ограничаване на
консумацията на определени хранителни продукти, лична
радиационна хигиена);
 предприети действия на компетентните държавни органи за
овладяване на аварията и ограничаване на последствията;
 други сведения, факти или указания, важни за
населението, по преценка на компетентните държавни
органи (включително разяснения по зададени въпроси
относно аварията).
В заключение можа да се обобщи, че ефективната кризисна
комуникация трябва да бъде прозрачна, навременна, правдива и
широко разпространена. В този смисъл, изработването на адекватни
програми за комуникации в индустриалните обекти ще подпомогне
за увеличаване на доверието към съответната организация и ще
увеличи увереността на населението, че кризисната ситуация се
управлява с необходимата адекватност и отговорност. Целта на тези
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програми следва да се насочи към различните целеви групи и към
обществото като цяло.
Необходимо е органите на изпълнителната власт да
осъществяват политика на прозрачност и диалог с българската
общественост за състоянието на радиационната защита и
аварийната готовност в страната. При възникване на авария с
радиационни последствия, компетентните държавни органи имат
задължение да уведомят населението и да дадат указания за
радиационна защита. При нормална обстановка населението
получава информация чрез медиите за радиационната защита и
аварийната готовност, включително за естествения гама-фон в
страната.
Опитът от аварията във Фукушима еднозначно показа, че при
тежки кризисни ситуации е необходимо да се прилага по-социално
ориентирана комуникация, базирана на интердисциплинарен подход
(с участието, както на експерти от естествени науки, така и на
експерти по социални и хуманитарни науки).
Важно е да се подобри общественото познание за
радиационния риск чрез осигуряването на подходяща и навременна
информация по разбираем и достъпен за обществеността начин. В
този смисъл, кризисната комуникация следва да се третира като
процес, който независимо, че отнема време и ресурси, трябва да
бъде непрекъснат. Превантивната дейност със засегнатите групи е
гаранция за успех при управлението на риска.
3.3. Публична
Медийни стратегии

комуникация

при

кризисни

ситуации.

Кризите стават част от живота на хората от различни региони
по света. В ерата на информационните технологии и глобализацията
всяка една криза, било то и в най-отдалечената точка на света, не
остава незабелязана от хората, най-вече благодарение на медиите.
Така медийното отразяване на кризите прави съпричастни към
всяко едно негативно събитие милиони хора на планетата. Що се
отнася до имиджа, който медиите формират на една или друга
организация по време на криза, то той надхвърля границите на
държавите, пренася се в социалните мрежи, а оттам – и в домовете
на хората. Процесът на глобализация усилва ролята на слуховете,
черния PR, митовете и тяхното влияние върху организациите.
Комуникация и кризисен мениджмънт са две понятия, които са
взаимосвързани и почти е невъзможно да се говори за управление
на съвременни кризи, без да се има предвид използване на
- 105 -

актуални комуникационни техники и средства, които осигуряват
качествена информация на хората по време на различни и заплахи
за тяхното здраве и живот.
Кризисен
Определения

мениджмънт

и

кризисна

комуникация.

Кризисният мениджмънт е стратегическо планиране за
предотвратяване и реагиране по време на криза или негативно
събитие. Това е процес, който премахва някои от рисковете и
несигурността и позволява на организацията да упражнява основен
контрол върху съдбата си.
Кризата е ситуация, при която контролът е сведен до
минимум, случва се без участие на организацията.
Процесът на кризисна комуникация е вербално, визуално и
писмено взаимодействие между организациите и техните публики
преди, по време и след негативното събитие.
Националният изследователски институт на САЩ дефинира
риск комуникацията, като въпрос на „демократичен диалог”: „Риск
комуникацията е интерактивен процес на обмен на информация и
мнения между индивиди, групи и институции. Тя включва
многократни съобщения относно естеството на риска и други
съобщения, не стриктно отнасящи се до риска, които изразяват
безпокойства, мнения и реакции към съобщения за риска или към
правни и институционални разпоредби относно управлението на
риска”.
Сийгър (Seeger) създава типология на най-добри практики в
риск и кризисната комуникация като цялостен интегриран процес,
включващ следните отправни позиции: „риск и кризисната
комуникация е процес, продължаващ във времето, изискващ
провеждане на предварително планиране, засилване на
партньорства с публики, сътрудничество и координация с доверени
източници, добри отношения с медиите, включително отговаряне на
нуждите на медиите и оставане на тяхно разположение, изслушване
на публиките и проявяване на разбиране на безпокойствата им,
общуване със съчувствие, грижа и емпатия, демонстриране на
честност, прямота и откритост, приемане на несигурност и
двусмисленост, осигуряване на съобщения, които подобряват и
поощряват лична ефикасност”.
Риск комуникация на кризи и извънредни случаи (Crisis and
Emergency Risk Communication - CERC) е концепция, дефинирана от
Рейнълдс (Reynolds, 2002), като „Риск комуникацията на кризи и
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извънредни случаи представлява усилието на експерти да
предоставят информация и да позволят на отделни хора, замесени
групи и общността като цяло, да вземат най-добрите възможни
решения за свое добро, в рамките на почти невъзможни времеви
ограничения и да помогнат на хората в края на краищата да приемат
несъвършената природа на изборите по време на криза”.
Според това определение риск комуникацията на кризи и
извънредни случаи обединява спешността на комуникацията при
бедствия и нуждата да се говори за рисковете и ползите със
замесените страни и обществото, особено в една ера на глобални
заплахи.
Този тип комуникация се характеризира с тесните времеви
ограничения, възможността за необратимост на решенията, а
резултатите са несигурни, защото решенията често се взимат при
недостатъчна и непроверена информация.
Кризисните
комуникации
осигуряват
първостепенна,
фактическа информация за хората. Насочени са да информират
гражданите, как да се евакуират при опасности.
В понятието кризисни комуникации обикновено се включва
дефиниране на вътрешни и външни получатели на информация, по
време на криза. Този тип комуникация е ориентиран към
формулиране, създаване и разпространение на съобщения към
аудиторията и получаване на обратен отговор.
Системата по кризисни комуникации се състои от няколко
взаимосвързани процеси:
 образование, обучение и тренинг по управление на
комуникациите при кризи, рискове и проблеми;
 подготовка на екипи с професионални знания и умения;
 изграждане на интегрирани интерактивни, информационни
системи, свързващи важни критични точки от регионалната
инфраструктура;
 създаване на модерни медийни платформи (интерактивни и
виртуални, за обмен на информация, данни и знания), от
типа на Twitter, YouTube, Tumblr ,Semantic portals и др.;
 изграждане на обществени информационни центрове,
информиращи хората в реално време за потенциални
заплахи и рискове, застрашаващи здравето и живота им;
 подготовка на публични, интерактивни карти, с опасни
критични зони в страната и отделните области, показващи
заплахите, посоки на разпространение;
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 формиране на подсистема за анализ на потенциални
проблеми, работа се с приоритети и най-уязвими групи (не
всичко може да се контролира);
 изграждане на семантични мрежи за наблюдение на
реалността и автоматична реакция на опасности в реално
време (природни и технологични рискове);
 включване в международни мрежи за обмен на информация
и знания с професионални организации;
 изготвяне на планове за кризисни комуникации и специални
сайтове по направление, приоритети и критични точки,
които могат да осигуряват информация до всички, които
имат функции за реакция при кризисни ситуации: медии,
медицински служби, МВР, ПБЗН, администрации и др.;
 разработване на проекти за управление на комуникациите
по време на рискови ситуации и ефектите от тях за хората;
 съставяне на бюджетна рамка, с приоритети и значими
потенциални опасности, актуализиране на съдържанието в
мрежите;
 подготовка на приложни програми за споделяне на знания и
информация
с
водещи
европейски
институти
и
университети;
 оценка на ефективността на плановете при реални рискове
и управление на кризисни ситуации (подобряване на
практическото им приложение).
Фундаментални принципи за кризисни комуникации са:









формиране на умения за общуване по време на криза;
прозрачност и честност;
предварителна подготовка;
организационна култура, интегрирана в кризисния план;
знания и ценности, свързани с управление на кризата;
поемане на отговорности от висшето управление;
пълно разкриване на фактите;
прозрачност на взетите решения.

Комуникациите при проблемна ситуация приличат на
кризисната комуникация, но тук организацията притежава знание за
ситуацията и за възможностите да избере време за разкриване на
своите планове по преодоляване на проблема.
Основните принципи за ефективна комуникация при кризисни
ситуации са:
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1. Комуникационните връзки трябва да следват целия процес
на развитие на ситуацията, краткотрайните и немногословни
контакти оставят впечатление за скриване на истината;
2. Излагането на малко факти и събития, но с обяснение и
вникване в тяхната същност може да се окаже по-добро от
навлизането в подробности и неинформативни детайли;
3. В информационните контакти решаващо е участието на
професионалисти по връзки с обществеността, при това те трябва
да работят в непосредствени връзки и контакти с експертите и
кризисните мениджъри;
4. Комуникацията с медиите и обществеността трябва да бъде
непрекъсната и с предварително определени (планирани) срокове и
етапност. Всякакви необосновани прекъсвания и периоди на
мълчание могат да предизвикат опасение и недоверие;
5. Откровеността е основа на доверието, независимо от това,
че някои факти могат да шокират обществеността. Опасението, че
някои неща се скриват или премълчават, може да доведе до срив в
доверието;
6. При изготвяне на планове за действия при кризисни
ситуации трябва да се планират средства, необходими за
реализиране на успешна комуникация при кризисни ситуации.
Опитът от различни кризисни ситуации показва,
необходимо да се спазват няколко основни правила:

че е

1. Непременно да се информира по подходящ начин
населението за ситуацията: какво точно е станало, какви са
причините, какви могат да бъдат последствията, какви мерки се
планират и предприемат.
2. По възможност да се предотврати разпространението на
слухове и противоречива информация. Трябва да се осъзнае, че
липсата на ясна, и по възможност откровена информация,
неизбежно поражда слухове и преувеличаване на рисковете и
опасностите. Веднъж създадена страхова психоза, много трудно се
преодолява и може допълнително да усложни обстановката. В това
отношение много поучителна е създалата се сложна обстановка в
България през първите дни, седмици и месеци след Чернобилската
авария през 1986 г.
3. Необходимо е да се подържа доверие в отговорните органи,
организации и служби, които участват в създадената кризисна
ситуация.
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4. Информирането на медиите и населението е много важна
дейност и тя трябва да бъде възложена на специално подготвени
лица (или организации).
5. Да се положат всички усилия за смекчаване
психологическите въздействия върху населението.

на

6. Добра практика е предварително да бъдат подготвени в
писмена форма материали в подходяща форма по защита и правила
за поведение на населението при различни кризисни ситуации.
7. Полезно е да се подготви базова информация, основана на
аварийните планове, с които да бъдат запознати медиите на
съответни пресконференции и прессъобщения в първите часове
(минути) на кризисната ситуация, когато все още не всички
обстоятелства са напълно ясни.
8. Медиите и населението трябва да бъдат информирани през
целия период на кризисната ситуация: при възникване, развитие, до
късните фази и окончателното ликвидиране на последствията, а
също и след това съобразно оценките на специалистите по
комуникации с обществеността.
Формите на комуникация могат да бъдат най-разнообразни:
 пресконференции, интервюта и съобщения в печата,
радиото и телевизията;
 срещи „на място” с най-засегнатите групи от населението;
 информация в интернет;
 горещи телефонни линии.
Оперативните задачи на комуникация с обществото при
кризисни ситуации могат да бъдат:
 събиране, обработване, анализиране и изработване на
предвиждания за евентуални събития, които могат да
доведат до кризисни ситуации - управление на проблемите;
 разработване на мерки за превенция на кризи (природни
бедствия, умишлени технически сривове, слухове и др.) и
намаляване на последствията от тях;
 разработване на план за комуникации, като част от планове
за действие, при наличие на кризисна ситуация;
 създаване на масив от информация за възможни кризи:
източници за възникване, форми на проявление, негативни
въздействия
върху
населението,
предприети
комуникационни стратегии и тактики за намаляване на
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силата на въздействие на кризата, оценка на въздействието
на кризата върху нагласите на публиката;
 разработване на адекватни техники за комуникация, както с
вътрешната, така и с външната публика, в т.ч. институции и
органи за сигурност, като за целта се използват
възможностите на скритите информационни сайтове (dark
site);
 запознаване на средствата за масова информация и
конкретните публики за наличната готовност
на
организацията да посрещне евентуална кризисна ситуация.
Изводи от българската
кризисни ситуации

практика

при

отразяване

на

В последните години сме свидетели на поредица от аварии,
пожари и инциденти в промишлеността, военно промишлени
предприятия, а също така и на крупни железопътни и транспортни
катастрофи.
Какво е характерно при отразяването на авариите и
катастрофите? Преди всичко се забелязва липсата на добра
комуникация от ръководството на съответните фирми и
институциите, имащи отношение по реагиране при такива ситуации.
Информацията, която постъпва към медиите, често е
изкривена и ненавременна. Като основна причина може да се
изтъкне липсата на основни познания, опит, желание и, осигурени
средства, за да могат организациите да осъществят ефективна
действаща
комуникационна
система,
която
да
осигури
необходимата на обществото информация по време на различни
кризисни ситуации.
В България не съществуват адекватни форми на риск
комуникация (risk communication) и има много слаба, почти изцяло
отсъстваща пред кризисна информационна превенция и подготовка
– когато на гражданите се налагат рискове от съоръжения и
технологии, поставящи различни опасности от големи кризи, с
вредни последици за много хора и за околната среда.
Разбира се, медиите реагират незабавно при всички бедствия,
аварии и инциденти. Но в повечето случаи те нямат достъп до
цялата информация и често търсят заобиколни пътища за достигане
на истината. Често пъти, особено в началото на развитието на
кризисната ситуация, това води до изкривяване на информацията.
Съществува тенденция не само у нас, но и в световен мащаб, да се
търси новината, понякога сензацията, и да се отразяват събития,
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които имат новинарски характер. С течение на времето развитието
на обстановката става непривлекателна за тях (вече не е новина).
Една криза винаги приковава обществения и медийния
интерес,
а
границите
на
комуникацията
надхвърлят
конвенционалните медийни канали. Все по-силна е ролята на
социалните мрежи. Те променят природата на кризисните
комуникации. Отражението на ефективните кризисни комуникации
е особено важно. Като директен резултат от технологичния
напредък се промени и природата на кризисните комуникации.
Разпространението на т.нар. „нови медии” се увеличава.
Става ясно, че за да бъде ефективна, комуникацията при кризи
трябва да протича и в новата информационна среда, в която
практически
всеки
може
да
създаде
и
разпространи
„новинарско“ съдържание. Тези нерегулируеми „граждански
журналисти“ могат да активизират подкрепата на масите толкова
широко и ефективно, колкото всеки голям бюджет на която и да е
новинарска организация. Нещо повече – възможността на интернет
да произвежда новини по 24 часа в денонощието, 7 дни в
седмицата,
консолидирани
и
индексирани
(посредством
интелигентните машини за търсене), го превърна в основен
източник на новини за публиката. Тук обаче е мястото и на
изкривяване на информацията.
Все по-често явление са т. нар. фалшиви сайтове. За
обикновения потребител е трудно да се ориентира в потоците от
информация, които го заливат.
Тук е ролята на мениджърите по управление на кризи и
отговорниците за комуникации и информационно осигуряване да
захранват медиите с постоянна информация – какво, къде, кога,
защо и как се е случило - за всички важни дейности, мерки и
постижения за ликвидирането на последиците от бедствията или
авариите, довели до кризисна ситуация.
Изводи от опита на американски специалисти при
провеждане на кампании по връзки с обществото при кризисни
ситуации
При възникване на кризисни ситуации се започва с:
 изследване
на
проблемите
и
възможностите
за
разрешаване, анализ на вътрешната и външната аудитория;
 поставяне на целите и задачите, като например снабдяване
на медиите с точна и навременна информация, като се
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демонстрира грижа за живота и сигурността на хората, да
се подържа добър имидж на организацията;
 програмиране и изготвяне на планове. Усилията се
насочват в две направления:
 изграждане на медиен информационен център;
 създаване на център за връзки с обществеността за
управление на кризисните ситуации.
Медийният информационен център се разполага в близост до
събитието (аварията, бедствието). Тук представителите на
медиите, придружавани от лица на организацията, могат да посетят
зоната на бедствието (аварията), като не трябва да бъдат допускани
навсякъде, с цел да се запази тяхното здраве и живот.
Информационният център се разполага в щаба за управление,
най-добре в отделна зала, където представителите на медиите
получават информация за развитието на кризисната ситуация.
Центърът изпълнява редица функции, като първата е информация
за това какво се е случило и характера на кризисната ситуация.
Втората функция е изготвяне на информация, която съдържа всички
известни до момента факти, отговарящи на въпросите: какво се е
случило, как, кога, кои и колко хора са въвлечени (пострадали,
участващи в спасителни и др. мероприятия). Въпросът „защо“ се
изпуска до установяване причините за възникване.
Два принципа са валидни при комуникация с обществеността
при кризисни ситуации:
1. Принципът „един глас“, т.е. организацията говори с един
глас, не се допускат противоречиви данни, които създават условия
за слухове.
2. Пълни разкрития, без поемане на вина. Премълчаване или
закъсняване на информацията води до загуби на доверие в
организацията.
В заключение може да се обобщи, че кризисната комуникация
включва в себе си аспекти, като връзките с обществеността и
медиите, управлението и анализа на рискове, и кризисния
мениджмънт. В контекста на съвременната реалност, кризисната
комуникация се превръща в тема, която не бива да бъде
пренебрегвана както от практиците в сферата на връзки с
обществото и медиите, така и от обществеността, която се превърна
във фактор, налагащ дневния ред на специалистите в сектора.
Що се отнася до нейната ефективност, то за да бъде такава,
кризисната комуникация безспорно трябва да води началото преди
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реалната криза. От значение за успеха на овладяването на всяка
една кризисна ситуация са, както навременните действия за
отстраняване на физическите щети и възможността за
предотвратяване на човешките жертви, така и контролът и
присъствието в комуникационните канали, които използват
ключовите публики, откритостта, навременността и достоверността
на съобщенията, които достигат до тях.
Една от задачите на PR-експертите е да изградят
емоционалната връзка, основана на доверие между публиките и
организацията, която да се използва по време на криза, за да бъде
преодоляна тя по-лесно, а последващите загуби да бъдат
ограничени.
От изнесения материал произтичат следните изводи.
Ефективната комуникация при кризисни и аварийни ситуации е
необходима много повече, отколкото при нормална ситуация.
Предвид факта, че комуникацията между институциите и
ключовите им публики е опосредствана основно от медиите, то
именно средствата за комуникация са основен играч на полето на
кризите. Медиите до известна степен изземват една от функциите
на ресорните ведомства. Ако самите организации съумеят да
контролират диалога с тях, ще увеличат ползите си. Комуникацията,
базирана на грешни принципи и ценности, невалидни за
обществото, може да има пагубен ефект върху организацията,
особено при настъпването на криза. Примери в тази посока могат да
се намерят в много кризисни ситуации. Поради натрупването на
редица еднотипни кризи в последните години, може да се твърди,
че от корекция и актуализация се нуждаят не само
комуникационните политики на организациите, но и реалните мерки
за овладяване, а още повече за превенция на кризите.
3.4. Планове и процедури относно рисковете при нормална
работа на мащабни инфраструктурни обекти
В резултат на нарастващия брой кризисни ситуации,
прилагането на активен и системен подход за намаляване на
рисковите фактори и осигуряване на необходимото ниво на защита
на населението и големите инфраструктурни обекти е от
съществено значение. Изграждането на информационна система за
събиране и обработка на данни за вече установени критични
инфраструктури и обектите им на национално и трансгранично ниво
може да помогне за защитата им. Особено важни са данните,
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касаещи защитата на стратегическите обекти и дейности, които са
от значение за националната сигурност.
Изграденият и въведен в действие комуникационен план по
време на нормална работа на една АЕЦ е от основно значение за
нейната
безопасна
и
надеждна
работа.
Българското
законодателство изисква от регулаторния орган да провежда
политика на прозрачност и откритост при осъществяване на
регулаторната дейност и да информира обществеността по
въпросите на ядрената безопасност и радиационната защита.
Изградените независими и дублиращи системи за комуникация
в АЕЦ „Козлодуй“, за получаване на надеждна, непрекъсната и
сигурна информация, поставя централата на едно от челните места
в Република България по комуникационна сигурност. Строгите
мерки и повишените изисквания при експлоатацията на системите
осигуряват надеждност и сигурност. Предаването на технологични
данни и комуникационни съобщения до всички надзорни органи и
медии, при нормална експлоатация и по време на кризисни
ситуации или аварии на АЕЦ „Козлодуй“, осигурява прозрачност и
доверие в обществеността.
Поддържане на експлоатационна
„Козлодуй“ - изисквания и реализация

безопасност

в

АЕЦ

Република България има повече от 40 години опит в
експлоатацията на ядрени мощности. АЕЦ „Козлодуй“ е
единствената ядрена електроцентрала в България и първа на
Балканския полуостров.

Фиг.3.2. Контролна зала в АЕЦ „Козлодуй“.
Безопасността на АЕЦ „Козлодуй“ (фиг. 3.2) е издигната в
основен приоритет и е обект на независим държавен надзор,
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упражняван от Агенцията за ядрено регулиране при Министерския
съвет на Република България, от Министерството на околната среда
и водите и от Министерството на здравеопазването. Страната ни
провежда последователна политика за непрекъснато повишаване
безопасността на ядрената централа на базата на сравнение с
международните стандарти, обмен на знания, опит и добри
практики, откритост и максимална прозрачност. Периодичната
самооценка и съпътстващите партньорски проверки са форма на
международното сътрудничество, насочено към постигане на тази
цел.
Съгласно Закона за безопасно използване на ядрената
енергия, ядрената енергия и йонизиращите лъчения се използват в
съответствие с изискванията и принципите на ядрената безопасност
и радиационната защита, с цел осигуряване защитата на човешкия
живот, здравето и условията на живот на сегашното и бъдещите
поколения, околната среда и материалните ценности от вредното
въздействие на йонизиращите лъчения. При използването на
ядрената енергия, ядрената безопасност и радиационната защита
имат приоритет пред всички други аспекти на тази дейност.
Следователно Политика на безопасност е с най-висок приоритет от
всички дейности и с нея трябва да бъде запознат персонала и
външните изпълнители, имащи влияние върху безопасността.
За изпълнение на тази цел в АЕЦ „Козлодуй“ са въведени и се
използват планове и процедури осигуряващи недопускане
възникване на негативни въздействия върху безопасната
експлоатация на ядрената централа.
Планирани програми и мерки за непрекъснато подобрение на
безопасността. АЕЦ „Козлодуй” изпълнява програми за
непрекъснато подобрение на безопасността, в които са предвидени
мерки, произтичащи от:
 Национален план за действие по хармонизиране
безопасността на реакторите в страните членки на
европейските органи за ядрено регулиране (WENRA);
 Национален план за действие от проведените стрес тестове
след аварията в АЕЦ „Фукушима”;
 лицензионни условия и предписания на Агенцията за
ядрено регулиране (АЯР);
 препоръки от международни мисии и проверки.
Всички мерки са включени в обща Програма за поддържане и
повишаване на безопасността в АЕЦ „Козлодуй”, която се
актуализира в началото на всяка календарна година в съответствие
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с регулаторни изисквания,
експлоатационен опит.

международните

стандарти

и

Основният акт в областта на безопасността на ядрените
съоръжения е Законът за безопасно използване на ядрената
енергия (ЗБИЯЕ). Той урежда обществените отношения, свързани с
държавното регулиране на безопасното използване на ядрената
енергия и йонизиращите лъчения и с безопасното управление на
радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво.
Държавното регулиране се осъществява от Председателя на
АЯР, който е независим специализиран орган на изпълнителната
власт и има компетентност, определена в закона. Освен него,
специализиран контрол върху обектите и дейностите, свързани с
използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения
осъществяват и други органи. В това отношение законът изрично
посочва като компетентни органи министрите на здравеопазването,
на околната среда и водите, на вътрешните работи, на отбраната,
на земеделието и храните, на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, на образованието и науката и
Председателят на Държавна агенция „Национална сигурност", които
осъществяват контрол в съответствие с предоставените им
правомощия.
Такива правомощия са предоставени основно със следните
закони: Закон за опазване на околната среда, Закон за
енергетиката, Закон за устройство на територията, Закон за
здравето, Закон за защита при бедствия, Закон за МВР и др.
След като през 2007 г. Република България стана пълноправен
член на ЕС, националното ни законодателство се хармонизира с
Европейското
законодателство.
Така
България
прилага
установените
Европейски
добри
практики.
Въведени
са
изискванията на Директива 2009/71/Евратом на Съвета за
установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на
ядрените инсталации и изискванията на Директива 2014/87/Евратом
на Съвета от 8 юли 2014 г.
Ядрената централа се смята за безопасна, ако нейното
радиационно въздействие при всички експлоатационни състояния
се поддържа по-ниско от нормативно определените дози за
вътрешно и външно облъчване на персонала и населението, и е на
разумно достижимо ниско ниво, както и ако при всички аварии,
включително такива с много ниска честота на поява, радиационното
въздействие може да бъде ограничено.
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Целите при управлението на безопасността са:
 гарантиране на ядрената безопасност;
 ефективна защита на персонала, населението и околната
среда от вредното въздействие на йонизиращите лъчения;
 безопасно управление на свежо и отработено гориво;
 безопасно управление на радиоактивните отпадъци;
 безопасно извеждане от експлоатация на ядрени
съоръжения;
 непрекъснато повишаване на културата на безопасност.
Основни принципи на управлението на безопасността са:
 спазване на изискванията на международното и
националното законодателство в областта на безопасното
използване на ядрена енергия и йонизиращите лъчения и
безопасното управление на радиоактивните отпадъци и
отработеното гориво;
 поддържане на висока култура на безопасност от всички,
навсякъде и във всичко;
 планиране осигуряване и контрол на необходимите
ресурси;
 спазване на проектните предели и условията на
експлоатация на ядрените съоръжения;
 прилагане на концепцията на дълбока ешелонирана защита;
 вземане на всички решения, свързани с безопасността на
основата на консервативния подход;
 превантивен анализ и оценка на риска с отчитане на
възможни и значими последствия, при изпълнение на
дейностите с прилагане на анализ „цена-полза“ за
оптимизиране на радиационната защита;
 поддържане на непрекъсната аварийна готовност, чрез
вътрешен авариен план и организационна структура;
 анализ, оценка и внедряване на собствен опит и добри
практики от други АЕЦ;
 прилагане на принципа „свободни от обвинение“ при
докладване на грешки, довели до нарушаване нивото на
безопасност;
 строг контрол и отчетност на радиоактивните материали;
 информираност на персонала на дружеството за
състоянието и мерките за непрекъснато повишаване на
безопасността;
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 непрекъснат мониторинг, контрол, анализ и оценка на
изпълнението на планираните мерки, действия и практики,
предвидени за целите на безопасността.
В резултат на поставените цели и приложените принципи,
ръководството на Дружеството поддържа и развива системи за
мониторинг и оценка на безопасността по експлоатацията на
ядреното съоръжение.
Оценка на безопасността. Оценката на безопасността е
систематичен процес, който се провежда през целия жизнен цикъл
на ядрената централа, за да определи изпълнението на всички
приложими изисквания за безопасност в проекта. Оценката се
изпълнява при избор на площадка, проектиране, строителство,
въвеждане в експлоатация, експлоатация, изменения на проекта и
експлоатацията, периодичен преглед на безопасността и
продължаване на експлоатацията след проектния срок на
централата.
Оценката се извършва на основата на резултатите от проведен
анализ на безопасността и допълнителни научни изследвания,
анализ на натрупания опит от експлоатация, както и на данните за
приложени апробирани технологии, проектни решения и инженерни
практики.
Оценката на безопасността определя възможността за
разполагане на ядрената централа на избраната площадка на
основата на следните критерии:
 определен е обхватът на изследванията и проучванията на
процесите, явленията и факторите от естествен и
техногенен произход;
 адекватно са определени и отчетени явленията и
характеристиките, свързани с площадката и района около
нея;
 анализирани са характеристиките на населението в района
и
възможностите
на
аварийните
планове
за
експлоатационния срок на АЕЦ;
 определени са опасностите, свързани с площадката.
При определяне на опасностите, свързани с външни събития,
се отчитат ефектите от комбинацията на тези опасности с
хидрологичните, хидрогеологичните и метеорологичните условия
на площадката. За осигуряване на приемлив риск, свързан с
определените опасности, се предвиждат проектни мерки за защита
на конструкции, системи и компоненти, инженерни мерки за защита
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на площадката или административни процедури. Оценката трябва да
потвърди, че при анализа на възможното радиологично въздействие
върху населението в района около централата при всички
експлоатационни състояния и аварийни условия са отчетени всички
приложими фактори.
При оценката на безопасността се определят и оценяват
всички функции на безопасност на централата. Включват се
строителните
конструкции,
системите
и
компонентите,
инженерните и природните бариери, вътрешно присъщите
характеристики на безопасност, както и на човешките действия,
необходими за осигуряване на безопасността. Оценката на
изпълнението на функциите на безопасност обхваща всички режими
на нормална експлоатация (включително пускане и спиране),
очакваните експлоатационни събития и аварийните условия.
За осигуряване на безопасността и недопускане негативно
въздействие върху работата на централата се спазват основните
принципи и изисквания на концепцията на защитата в дълбочина
или т.н. дълбоко ешелонираната защита – INSAG-10. Концепцията
на защитата в дълбочина се прилага на всички етапи от жизнения
цикъл на ядрената централа, чрез осигуряване на поредица от
физически бариери. В зависимост от изпълняваните дейности се
определят независими нива на защита, които не допускат единична
техническа, човешка или организационна грешка или недостатък да
водят до значителни вредни последствия, а комбинацията от такива
грешки или недостатъци да има много ниска вероятност.
Прилагането на концепцията на защитата в дълбочина е
основното средство за:
 осигуряване на защита от въздействието на йонизиращите
лъчения и смекчаване на последствията, в случай че
превантивните мерки не са били успешни;
 предотвратяване и намаляване на последствията от аварии
и осигуряване на подходяща комбинация за ефективна
система за управление и развиване на висока култура на
безопасност;
 избор на подходяща площадка и обединяване на
консервативен проект с подходящи инженерни решения,
които осигуряват разнообразие, резервираност и запаси на
безопасност;
 изчерпателни процедури за експлоатация и инструкции за
управление на аварии.
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Обикновено за удържането на радиоактивния материал се
установяват няколко последователни физически бариери. За
реакторите в АЕЦ „Козлодуй“ типични бариери за удържане на
продуктите на деление са:





горивната матрица;
обвивката на топлоотделящия елемент;
границата на контура на топлоносителя на реактора;
системата на защитната оболочка на реактора.

Изисква се системата от технически и организационни мерки
да обхваща всички нива на защита. Мерките, отнасящи се към
защитата в дълбочина, обикновено се класифицират по пет нива на
защита. Първите четири нива са ориентирани към защита на
бариерите и намаляване на изхвърлянията. Последното пето ниво
се отнася към аварийните мерки извън пределите на площадката за
защита на населението в случай на значителни изхвърляния.
Ниво 1: Предотвратяване на нарушенията на нормалната
експлоатация
Целта на нивото е да предотврати отклоненията от нормалната
експлоатация и отказите на конструкциите, системите и
компонентите важни за безопасността. Необходимо е ядрената
централа да е консервативно разположена, проектирана, изградена,
поддържана и експлоатирана в съответствие със системата за
управление и доказана инженерна практика. Тази цел се постига
чрез:
 избор на подходящи проектни стандарти и материали;
 контрол на качеството при производството на компоненти,
строителството и въвеждането в експлоатация;
 намаляване на риска от вътрешни опасности;
 използване на процеси и процедури за проектиране на
ядрената
централа,
производство
на
компоненти,
строителство на централата, техническо обслужване,
надзор и изпитване на конструкциите, системите и
компонентите, важни за безопасността;
 начина на експлоатация и отчитане на експлоатационния
опит;
 детайлни анализи на експлоатацията, техническото
обслужване и системата за управление.
Ниво 2: Контрол на нарушенията
експлоатация и откриване на откази
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на

нормалната

Целта на ниво 2 е да открива и управлява отклоненията от
нормалната експлоатация, за да предотврати развитието на
очакваните експлоатационни събития в аварийни условия.
Второто ниво на защита изисква:
 проектът да осигури управляващи и ограничаващи работата
на
реакторната
инсталация
системи
и
проектни
характеристики;
 потвърждаване на ефективността на предвидените в
проекта системи и характеристики чрез анализи на
безопасността;
 разработване
на
експлоатационни
процедури
за
предотвратяване
на
отклоненията
от
нормалната
експлоатация и очакваните експлоатационни събития, за
намаляване на техните последствия и за привеждане на
централата в безопасно състояние.
Ниво 3: Удържане на авариите в рамките на проектните
основи
Целта на третото ниво на защита е предотвратяване на
повреда на ядрено гориво и на изхвърляне на радиоактивни
вещества извън площадката и привеждане на реакторната
инсталация в безопасно състояние в случай на развитие на очаквани
експлоатационни събития и аварийни последователности, чрез
използване на вътрешноприсъщи характеристики на безопасност и
предвидени за целта системи за безопасност и инструкции за
действие при аварии.
Ниво 4: Управление на тежки състояния, включително
предотвратяване развитието на аварията и смекчаване на
последствията от тежка авария
Целта на четвъртото ниво на защита е да контролира и
управлява авариите, възникнали в предишните нива на защита или
предизвикани от екстремни външни събития до достигане на
стабилно, безопасно състояние и да отложи във времето
последствията от тежки аварии. Най-важната задача на това ниво е
да осигури функцията на задържане на радиоактивните вещества в
границите на херметичната конструкция, като по този начин намали
радиоактивните изхвърляния в околната среда до толкова ниско
ниво, колкото е разумно постижимо.
Ниво 5: Смекчаване на радиологичните последствия от
значителни изхвърляния на радиоактивни материали във
външната среда
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Целта на петото ниво на защита е да намали радиологичните
последствия за населението, предизвикани от радиоактивните
изхвърляния в резултат на възможни аварийни условия. Това
изисква осигуряването на адекватно оборудван център за
управление на авариите, авариен план и аварийни инструкции, и
аварийно реагиране извън площадката на ядрената централа.
При реализацията на защитата в дълбочина се осигурява
независимост и ефективност на всяко едно от нивата на защита по
всяко време, така че загубата или неефективността на едно ниво на
защита да не влияе върху възможността за реализация на защитата
от другите нива.
Мерките за предотвратяване на неблагоприятните събития на
първото и второто ниво на защита имат приоритет пред останалите
мерки, свързани с осигуряване на безопасността, т.к. вероятността
да се появят през целия срок на експлоатация на ядрената централа
е голяма. Системите и средствата за предотвратяване на аварии със
стопяване на ядрено гориво трябва да са независими от системите и
средствата, специално предназначени да изпълняват функции на
безопасност при постулирана тежка авария в такава степен, че да
не препятстват изпълнението на тези функции.
Следователно за достигане на цялостно укрепване на защитата
в дълбочина в практически възможната степен трябва да се повиши
независимостта между всички нива на защита, в частност чрез
използване на принципа на разнообразие.
Реализация на дълбоко ешелонираната защита в АЕЦ
„Козлодуй“
1. Анализът на безопасността се извършва с използване на
детерминистични и вероятностни методи.
Нивото на безопасност, се обосновава с детерминистичен
анализ на безопасността. Той се провежда по предварително
разработени методики, които съдържат допускания при анализа,
отделните стъпки на изпълнение и обосновани критерии за
приемливост на резултатите.
С детерминистичен анализ се демонстрира възможността за
контрол на очаквани експлоатационни събития със системите за
контрол и управление и на индивидуални изходни събития с
автоматичните действия на системите за безопасност. При анализа
на такива събития се осигурява запас на безопасност чрез
прилагане на консервативен подход.
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Детерминистичният анализ на вътрешните и външните
събития и опасности трябва да определи ефективността на
функциите на безопасност с отчитане на специфичните за
събитието характерни особености. Степента на детайлност на
анализа трябва да е съобразена с приноса на събитието към общия
риск на ядрената централа, с броя на физическите бариери, които
застрашава, както и с възможността събитието да предизвика
едновременни откази на системи за безопасност.
За прилагане на интегриран подход в оценката на
безопасността на ядрената централа се извършва вероятностен
анализ на безопасността. С него се определят систематично всички
фактори, които имат съществен принос към безопасността и
радиационния риск за населението и околната среда.
Вероятностният анализ се провежда на следните нива:
 ниво 1 – идентифицират се изходните събития за аварии,
определят се аварийните последователности и се оценява
честотата на повреждане на ядреното гориво;
 ниво 2 – идентифицират се възможните пътища на
освобождаване на радиоактивни вещества в околната среда
и се оценява честотата за големи радиоактивни
изхвърляния;
 ниво 3 – оценява се рискът за здравето на населението и
другите социални рискове, като замърсяване на почвата,
водите и храните с радиоактивни вещества – изпълнява се с
решение на председателя на Агенцията за ядрено
регулиране.
В обхвата на вероятностния анализ се включват:
 значимите източници на радиоактивност (ядреното гориво в
активната зона на реактора и в басейна за съхранение) и
всички експлоатационни състояния на енергийния блок;
 всички значими изходни събития, вътрешни опасности (като
вътрешни пожари и наводнения) и външни събития и
опасности (като сеизмични въздействия и екстремни
климатични условия), определени на основата на
подходящи критерии за подбор;
 всички функционални зависимости, произтичащи от
пространствено разпределение и други възможни причини
за откази по обща причина;
 реалистично моделирано поведение на енергийния блок с
отчитане на действията на оперативния персонал съгласно
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експлоатационните и аварийните инструкции и обосновано
време за изпълнение на функциите на системите;
 анализ на човешките грешки с отчитане на факторите,
които могат да влияят върху поведението на персонала във
всички експлоатационни състояния и аварийни условия;
 анализ на чувствителността на резултатите и оценка на
неопределеностите.
Вероятностният анализ притежава необходимото качество и
ниво на детайлност за използване на получените резултати в
подкрепа на детерминистичния анализ при вземането на решения,
по отношение на:
 демонстрирането на балансиран проект, при който никое
изходно събитие няма непропорционално голямо влияние
върху общия риск от ядрената централа;
 определянето на необходимостта от изменения в проекта и
експлоатационните практики и оценка на достатъчността на
предложените мерки за повишаване на безопасността;
 оценката на пределите и условията за експлоатация,
аварийните инструкции и ръководствата за управление на
тежки аварии;
 оценката на значимостта на експлоатационните събития;
 разработването и валидирането на програмите за обучение
на персонала, включително на сценариите за обучение на
пълномащабен тренажор;
 оценката на програмите за техническо обслужване, надзор
и изпитване на конструкциите, системите и компонентите
със значителен принос към риска.
Резултатите от проведения анализ на безопасността се
използват в подкрепа на процеса на вземане на интегрирани
решения за управление на безопасността на централата.
2. Средства за постигане на експлоатационна безопасност:
 въведен е технологичен регламент и експлоатационни
процедури за поддържане на нормална експлоатация на
енергоблоковете;
 човешкият фактор и професионалната подготовка на
персонала на централата – персоналът на централата
ежегодно преминава поддържащо обучение и изпити по
ядрена, радиационна и технологична експлоатация за
повишаване на ядрените знания;
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 техническо обслужване и надзор – изготвят се графици за
техническо обслужване и ремонт, вътрешни одити и
технически надзор от инспекторите от дирекция
Безопасност и Качество.
3. Повишаване на безопасността. Използва се:
 експлоатационен опит – вътрешен и външен, чрез обмен на
данни получени от други ядрени централи, членове на
световната асоциация на ядрените оператори или в
съответствие изискванията на SOER (Европейската околна
среда) на WANO (Световната асоциация на ядрените
оператори) и WENRA (Асоциация на ръководителите на
органите за ядрено регулиране на страните от ЕС с ядрени
енергийни централи и Швейцария);
 анализ
на
влиянието
на
модификациите
върху
безопасността.
4. Удържане на аварията под контрол.
Мерките, необходими за удържане на аварията под контрол,
включват разработването на конкретни процедури и подготовка на
персонала. Въведени са симптомно ориентирани аварийни
инструкции за работа на операторите на блочния щит за
управление, за контрол и управление на аварийния процес.
Въведените в експлоатация програмни технологични продукти:
 PAMS (система за контрол на критичните параметри);
 SPDS (система за визуална индикация на параметрите за
безопасност);
 система за контрол и отчет на ядрения материал –
Smartfuell;
 и система за акселерографи за сеизмичен контрол на
оборудването и конструкциите, спомагат на висшия
оперативен персонал за вземане на бързи и правилни
мерки за контрол на процесите в реактора и за предаване
на данни до центъра на управление на авариите и
аварийния център на АЯР.
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Фиг. 3.3. SPDS - Система за визуализация на параметрите, важни за
безопасността
Системата SPDS за визуализация на параметри, важни за
безопасността (фиг. 3.3), е предназначена да подпомогне
операторите при сложни ситуации в анализа им на състоянието на
блока и да контролират ефективността на действията си, свързани с
възстановяване на безопасното състояние на реактора посредством
таблично, графично и схемно компютърно онагледяване както на
основните технологични параметри, така и на изчислени
топлофизични параметри (или критерии), пряко характеризиращи
безопасността на реактора.
За изпълнение на своите функции системата SPDS
непрекъснато измерва най-важните за безопасността технологични
параметри и чрез пресмятане извлича от тях информация за
Критичните функции на безопасност (КФБ). Тази информация освен
на Блочния щит за управление (БЩУ) може да бъде наблюдавана
при ГДАЕЦ, в ЦУА и в Аварийния център на АЯР.
Системата PAMS за контрол на критичните параметри, е
контролно-измервателна и информационна система предназначена
да осигурява високо надеждна информация на оперативния
персонал в БЩУ по време на аварийни и след аварийни ситуации.
Информацията от PAMS освен на Блочния щит за управление може
да бъде наблюдавана при ГДАЕЦ, в ЦУА и в Аварийния център на
АЯР.
5. Управление на тежки аварии.
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Тъй като съществуват много неопределености относно
реалния ход на развитие на тежка авария, целесъобразно е да се
разработи гъвкав подход в помощ на експлоатационния персонал за
управление на тежките аварии, включително предоставяне на
съответна информация на външните надзорни органи за
състоянието на централата и предложените стратегии за
овладяване и ликвидиране на аварията, както и предприетите и
препоръчани мерки за защита на персонала и населението. За целта
са разработени и са въведени в действие ръководства за
управление на тежки аварии в АЕЦ „Козлодуй“.
6. Аварийно планиране и аварийна готовност.
Поддържат се аварийни планове за всички ядрени съоръжения
и съоръжения за управление на отработеното гориво (ОГ) и
радиоактивните отпадъци (РАО). Това са:
 Национален план за защита при бедствия, част III - Външен
авариен план на АЕЦ „Козлодуй”, редакция 2012 г.;
 Авариен план на АЕЦ „Козлодуй”, редакция 2013 г. В него
са включени съоръженията за управление на ОГ на
площадката (БОК, ХОГ), като отчита и съоръженията на ДП
РАО, разположени на площадката на АЕЦ „Козлодуй”;
 Авариен план на специализирано поделение (СП) РАО
„Козлодуй“, редакция 2012 г.;
 Вътрешен авариен план на СП „Извеждане от експлоатация
– Козлодуй”, редакция 2013 г.;
 Вътрешен авариен план на СП „Управление на
радиоактивни отпадъци – 3 и 4 блок, редакция 2013 г.
Последните два плана ще бъдат действащи до утвърждаването
на вече разработения Авариен план на СП „Извеждане от
експлоатация 1-4 блок”, редакция 2014 г.
Мерките за аварийно планиране и аварийна готовност на
площадката и в зоните за аварийно планиране са свързани,
координирани и са разписани подробно във вътрешния и външния
план на АЕЦ „Козлодуй“.
7. Агенция за ядрено регулиране.
В контекста на точното разпределяне на задълженията между
АЕЦ „Козлодуй“ и АЯР, агенцията участва в реализацията на
дълбоко ешелонираната защита, като установява целите на
безопасността и извършва свое независимо разглеждане и
техническа оценка на обосновката на безопасността, представена от
експлоатиращата организация.
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8. Процеси
разглеждане.

на

международно

независимо

авторитетно

Международната агенция по атомна енергия провежда
независимо авторитетно разглеждане, чрез мисии ОСАРТ, както е
предвидено в рамките на Конвенцията за ядрена безопасност, че ще
съдейства, като дава възможност за обсъждане и мониторинг на
националните подходи и практики, предоставяйки по такъв начин
средство за обучение и самообразование, съответстващо на
високото ниво на култура и безопасност.
В съответствие с изискванията на Preparedness and Response
for a Nuclear or Radiological Emergency. General Safety Requirements.
IAEA Safety Standards Series No. GSR Part7, централата е разработила
Информационна система на Центъра за управление на аварии
(ИСЦУА) за автоматично получаване на необходимата информация и
предаване на данни в on-line режим към АЯР, МОСВ, ГД ПБЗН и НЩ
към МС. За тази цел се използват предварително форматирани
бланки от изброените технологични системи и следните системи за
технологичен радиационен контрол:
 Автоматизирана информационна система за външен
радиационен контрол (фиг.3.4);
 Автоматизирана информационна система за радиационен
контрол на промишлената площадка (АИСРКПП, фиг.3.5);
 Система за метеорологичен мониторинг (фиг.3.6);
 Мониторинг на околната среда и площадката на АЕЦ
„Козлодуй“ (EURDEP, фиг.3.7).
Системите за технологичен радиационен контрол се
управляват от щитовете за дозиметричен контрол, където се
визуализира и архивира информацията за:
 мощността на дозата и концентрацията на радиоактивните
газове и аерозоли в необслужваните и полуобслужвани
помещения и в различни технологични среди на АО и СК;
 количествата на газо-аерозолните и течни радиоактивни
изхвърляния.
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Фиг. 3.4 АИСВРК

Фиг. 3.5. АИСРК на площадката

Фиг. 3.6. Система за
метеорологичен мониторинг

Фиг. 3.7. EURDEP – Мониторинг
на околната среда и
площадката

EURDEP е Европейска платформа за обмен на радикални
данни, която дава възможност данните за радиологичен мониторинг
от повечето европейски държави да са на разположение почти в
реално време. Участието на държавите-членки на ЕС се регулира от
Решение 87/600 на Съвета и от Препоръка 2000/473 / Евратом.
Участието на страни извън ЕС е доброволно. Страните, изпращащи
своите национални данни, имат достъп до данните на всички други
участващи държави. Освен това има джентълменското съгласие, че
участието в EURDEP автоматично означава, че предаването на данни
ще продължи по време на извънредна ситуация, но с по-висока
честота на предаване на данни.
Редът за изпълнение на дейности по контрола и реда за
предаване на информацията, са дейности отличаващи се с голяма
важност. При технологичния и радиационния мониторинг при
нормална експлоатация и медийната стратегия при нормална и
аварийна ситуация се спазват строго и ясно формулиран ред за
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изпълнение на дейностите по контрола, маршрутите и предаване на
информацията.
Комуникационните системи за уведомяване и свръзки на
Комуникационния план на АЕЦ „Козлодуй“ включват:
 Локална система за ранно предупреждение и оповестяване
на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД;
 Национална система за ранно предупреждение и
оповестяване;
 Комуникационна система ТЕТРА;
 Цифрова учрежденска автоматична телефонна централа
„Alcatel 4400“;
 Сателитни телефони.
Информационна политика на АЕЦ „Козлодуй“. АЕЦ
„Козлодуй“ осигурява прозрачност, като предоставя редовна и
навременна информация на обществеността относно състоянието на
централата. До средствата за масова информация се изпращат
съобщения за всяко значимо събитие и за задължително действие,
предприето от централата. Информацията се обновява и на
интернет сайта на централата.
В заключение може да се обобщи, че основните цели на
експлоатиращите в АЕЦ „Козлодуй“ ядрено гориво са:
 Ядрена безопасност - да предпазва хората, обществото и
околната среда чрез създаване и поддържане на ефективна
защита от радиация в атомната централа;
 Радиационна защита - да се подсигури при нормална
експлоатация дозонатоварване под определените лимити и
граници, включени в Наредбата за основни норми за
радиационна защита 2012 за персонала на централата,
отчитайки икономическите и социални фактори и да се
осигури смекчаване на последиците от дозонатоварване при
инциденти.
 Техническа безопасност:
o да се предпази централата от инциденти при висока
степен на техническа готовност;
o да е сигурно че, за всички инциденти, дори онези с
много малка вероятност да се случат, радиологичните
последствия, ако има такива, биха били незначителни;
o да e сигурно, че вероятността от сериозни инциденти
със
значителни
радиологични
последствия
е
изключително малка.
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Оценката
на
безопасността
определя
възможните
взаимодействия между системите на централата, между централата
и други промишлени обекти извън площадката и между
енергийните блокове на същата площадка. Взаимодействието
между системите се отчита при всички експлоатационни състояния
и аварийни условия, включително при външни опасности.
Оценката отчита не само физическото взаимодействие, но и
ефектите от експлоатацията, техническото обслужване, отказите
или неизправността на една система върху условията на работа на
друга система, важна за безопасността. Взаимодействието между
системи, принадлежащи към различни нива на защитата в
дълбочина, трябва да се избягва с подходящи проектни решения.
3.5. Планове и процедури за информираност при аварийни
режими на АЕЦ „Козлодуй“
Проектът на Атомната електроцентрала „Козлодуй” и
резултатите от многобройните разчетни анализи доказват, че
вероятността от авария в централата, която би довела до
освобождаване и изхвърляне в околната среда на значително
количество радиоактивен материал е много ниска, но независимо от
това, АЕЦ „Козлодуй” поддържа персонала в постоянна аварийна
готовност.

Фиг. 3.8. Въздействие на радиоактивните материали върху околната
среда и хората
Основните нормативни и регулиращи изисквания за
структурата и организацията на аварийната готовност при ядрена
или радиационна аварийна ситуация са определени в Закона за
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защита при бедствия (ЗЗБ), Закона за безопасно използване на
ядрената енергия (ЗБИЯЕ), Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР) и Наредбата за аварийно планиране и аварийна
готовност при ядрена и радиационна авария.
Съгласно ЗЗБ, Министерският съвет формира държавната
политика и приема Национален план и Национална програма за
защита при бедствия, въвежда Национална система за ранно
предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната
власт и населението при бедствия, определя с наредба условията и
реда за нейното функциониране и предвижда финансови средства
за защита, включително при ядрена или радиационна аварийна
ситуация.
Общото ръководство на дейностите по защита на населението
и опазване на околната среда в случай на бедствие се осъществява
от Министерския съвет.
Изискванията за аварийна готовност при експлоатация на
ядрени съоръжения са определени в Закона за безопасно
използване на ядрената енергия. Съгласно закона, лицата които
извършват дейности по експлоатация на ядрени съоръжения, са
длъжни да предприемат мерки за предотвратяване на инциденти и
аварии, и за ограничаване на последиците от тях.
Във връзка с аварийното планиране и аварийната готовност се
поддържат аварийни планове за всички ядрени съоръжения,
съоръжения за управление на отработено гориво и радиоактивни
отпадъци. Това са:
 Национален план за защита при бедствия, част III - Външен
авариен план на АЕЦ “Козлодуй”, редакция 2012 г.;
 Авариен план на АЕЦ „Козлодуй”, редакция 2013 г. В него
са включени съоръженията за управление на ОГ на
площадката (БОК, ХОГ),като отчита и съоръженията на ДП
РАО, разположени на площадката на АЕЦ „Козлодуй”;
 Авариен план на СП РАО „Козлодуй“, редакция 2012 г.;
 Вътрешен авариен план на СП „Извеждане от експлоатация
– Козлодуй”, редакция 2013 г.;
 Вътрешен авариен план на СП „Управление на
радиоактивни отпадъци – 3 и 4 блок, редакция 2013 г.
Последните два плана ще бъдат действащи до утвърждаването
на вече разработения Авариен план на СП „Извеждане от
експлоатация 1-4 блок”, редакция 2014 г.
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Аварийният план на СП РАО „Козлодуй“ е обвързан с този на
АЕЦ „Козлодуй“. В случай на експлоатационно събитие,
задължително се уведомява Главният дежурен на 5 – 6 блок на АЕЦ
„Козлодуй“ (ГДАЕЦ), който извършва оценка на аварийната
ситуация въз основа на постъпилите данни и ако са достигнати
критериите, активира и аварийния план на АЕЦ „Козлодуй“. Двата
плана са проверени по време на учения.
Мерките за аварийно планиране се установяват с аварийните
планове, както следва:
 за защита на населението (външен авариен план), който
регламентира зоните за аварийно планиране и определя
действията на компетентните органи за защита на
населението, имуществото и околната среда в случай на
авария;
 за защита на ядреното съоръжение (вътрешен авариен
план), с който се определят действията на лицензианта за
ограничаване на аварията и ликвидиране на последиците от
нея, в съответствие с външния авариен план.
В случай на авария лицензиантът е длъжен:
 незабавно да информира населението и кметовете на
общините в зоната на аварийно планиране и другите
компетентни органи;
 да предприеме действия за ограничаване и ликвидиране на
последиците от аварията;
 да контролира и регулира облъчването на лицата,
участващи в ограничаването и ликвидирането на аварията;
 да осигури непрекъснат мониторинг на изхвърлянето на
радиоактивни вещества в околната среда.
В АЕЦ „Козлодуй” е разработен вътрешен и външен авариен
план, който определя организацията на аварийното реагиране:
 критериите за определяне на аварийната обстановка в АЕЦ
„Козлодуй”;
 организация по активиране на аварийните структури на АЕЦ
„Козлодуй”;
 провеждане на неотложни защитни мерки на персонала,
населението и околната среда в зоните за аварийно
планиране;
 взаимодействие с органите на изпълнителната власт за
ефективно и своевременно реагиране, предупреждение и
оповестяване, даване на указания.
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Външният авариен план за АЕЦ „Козлодуй” се въвежда в
действие при обявяване на обща авария, със заповед на министърпредседателя на Република България. Външният авариен план се
разработват на национално, областно и общинско ниво за защита на
населението при ядрена или радиационна аварийна обстановка въз
основа на:
 анализ на всички възможни аварии, включително
трансграничен пренос и радиационните последици от тях;
 анализ на числеността и характеристиките на населението в
зоните за аварийно планиране;
 всички възможни сценарии за развитие на авариите
съгласно вътрешните аварийни планове.
Аварийният план на АЕЦ „Козлодуй” е разработен в
съответствие с международните изисквания и националното
законодателство в областта на ядрената енергетика. Той се отнася
за ядрени обекти и съоръжения от рискова категория І (Блок 5 и 6)
и категория II (ХОГ и СХОГ) съгласно „Наредба за аварийно
планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария”.
Последната определя:
 условията и редът за разработване на аварийни планове;
лицата, които прилагат аварийните планове, и техните
задължения; действията и мерките за ограничаване
(локализиране) и ликвидиране на последиците от ядрена
или радиационна авария; начините за информиране на
населението; редът за поддържане и проверка на
аварийната готовност;
 рискови категории на обектите, съоръженията и
дейностите, както и класовете на авариите. За целта са
следвани препоръките на МААЕ GS-R-2 „Подготовка и
реагиране на ядрена или радиационна аварийна ситуация”;
 нивата за намеса като стойности на прогнозираната доза и
предотвратимата доза за определено време, мощността на
дозата и специфичната активност, при достигането на които
започва прилагане на защитни мерки.
За осигуряване на своевременно и адекватно реагиране при
възникване на авария в съответствие с рисковата категория и класа
на аварията се определят зони за аварийно планиране, които за АЕЦ
„Козлодуй“ са следните (фиг. 3.9):
 зона за аварийно планиране на площадката (зона 1), която
обхваща територията на ядреното съоръжение;
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 зона за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ), с радиус 2 км и
център между вентилационни тръби на блокове 5 и 6 (зона
2);
 зона за неотложни защитни мерки (ЗНЗМ) с условен радиус
30 km около АЕЦ „Козлодуй“ (зона 3);
 зона за дълговременни защитни мерки (ЗДЗМ) - няма
определена външна граница.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1-1
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168

Фиг. 3.9. Зони за аварийно планиране
В зависимост от аварийното състояние, в зоните за аварийно
планиране се провеждат различни по своя характер мерки за
защита на персонала и населението.
В случай на необходимост аварийните мероприятия по
прилагане на защитни мерки при тежки аварийни ситуации, се
планират с възможност за разширяване на зоната за неотложни
защитни мерки (ЗНЗМ) в дадени сектори като част от зоната за
дълговременни защитни мерки (ЗДЗМ).
Въвеждане в действие на Вътрешния авариен план. В случай
на аварийна обстановка в АЕЦ „Козлодуй“ главният дежурен на АЕЦ
(ГДАЕЦ), въз основа на настъпилите изходни събития по „Критерии
за определяне на аварийните състояния”, въвежда в действие
вътрешния авариен план и по утвърдена схема (фиг. 3.1) уведомява
министъра на вътрешните работи чрез ГДПБЗН към МВР,
председателя на АЯР и органите на изпълнителната власт, имащи
отношение към аварийната обстановка.
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Главният дежурен на АЕЦ (ГДАЕЦ) е отговорен за оповестяване
на дежурните по аварийния план, персонала и населението от
зоните за аварийно планиране и първоначалното уведомяване и
информиране на органите на изпълнителна власт и съставните
части на ЕСС, имащи отношение към аварийната обстановка, докато
се сформира Групата за ръководство (ГР) и Ръководителят на
аварийните работи (РАР) поеме ръководството от ГДАЕЦ.
Оповестяване на национално ниво. Оперативният дежурен в
НОЦ на ГДПБЗН към МВР извършва оповестяване на национално
ниво чрез НСРПО на органите на изпълнителната власт и съставните
части на ЕСС на НЩ, експертни групи и оперативни дежурни и други
длъжностни лица, определени за действие при авария в АЕЦ
Козлодуй.
Оперативният дежурен в НОЦ оповестява дежурните в
Областните щабове на Враца, Монтана, Плевен и Видин чрез ТКО и
телефон, които информират дежурните в Общинските щабове. За
по-голяма сигурност е осигурено дублиране на оповестяването.
Оперативните дежурни в оперативният център на РДПБЗН
Враца, Монтана, Плевен и Видин посредством НСРПО оповестяват
Областните щабове за изпълнение на областните планове за защита
при бедствия, структурите на изпълнителната власт и ЕСС,
определени за действие при авария в АЕЦ Козлодуй, както и
кметове на населени места, попадащи в ЗНЗМ.
До 1 час по факс и e-mail се уведомява с „Първоначално
съобщение”: АЯР, МИЕ, ГДПБЗН, общини Козлодуй, Мизия, Враца и
Монтана (таблица 3.1).
Оповестяването на работниците и служителите от АЕЦ
„Козлодуй”. С активиране на Аварийния план в АЕЦ „Козлодуй” се
въвежда аварийна организация, базирана на предварително
организирано и непрекъснато поддържане на аварийно дежурство
от специалисти на централата, което осигурява безпрепятствено
сформиране на аварийните структури.
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Таблица 3.1.
Първоначално съобщение за авария в АЕЦ „Козлодуй“
ОЦ
ВРАЦА

До:

АЯР

ГДПБЗН-МВР

МЕ

Факс

029406889
028707069

028688115
028626024

029879323

029406888
0887277434

0296010262
028626075

029263294

emergen@bnra.bg

odc.160@mvr.bg;
sacp@
cp.government.bg

dejurentr@mee.
government.bg

Телефон за
потвърждение
e-mail

092 661035
092 662897
092 692541
092 692296
092 692525
0893612066
okic.vr@
gmail.com

ОЦ
МОНТАНА

ЩИОПЗБ
КОЗЛОДУЙ

ЩИОПЗБ
МИЗИЯ

096316112

097380784

091612138

096315112

097380784

091612138

okic.mn@
gmail.com

obshtina.kozloduy
@gmail.com

obsh.mz@
abv.bg

Изпратено

ПЪРВОНАЧАЛНО СЪОБЩЕНИЕ
за авария в АЕЦ “Козлодуй”
Дата и час на събитието
[дд.мм.гггг ], [чч:мм:сс]
Класификация на
аварийното състояние

Дата и час на изготвяне на бланката
[дд.мм.гггг ], [чч:мм:сс]
ЛОКАЛНА
АВАРИЯ

ТРЕВОГА
5 ЕБ

Време от началото на събитието
[дд], [чч], [мм], [сс]
МЕСТНА
АВАРИЯ

6 ЕБ

ХОГ

ОБЩА
АВАРИЯ

СХОГ

ДРУГИ

ДП РАО

Аварирало съоръжение
Засегнати съоръжения
Радиоактивни изхвърляния
Възможност за бъдещи изхвърляния

няма

продължават

прекратени

да

не

неизяснена

Приложени мерки за персонала
Да

Не

Препоръчани за населението
Да
Не
Сектори

Укриване; ИСЗ
Йодна профилактика
Евакуация
Описание на събитието и развитието на ситуацията:

Дата, час:

Изготвил

/име, фамилия/

длъжност

подпис

По локалната система за предупреждение и оповестяване
(ЛСРПО, фиг.3.10) се излъчват информационни съобщения за
персонала на централата в зависимост от класа на аварийната
обстановка с указания за изпълнение на защитни мерки.
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ОП гр. Козлодуй
СОУ “Хр. Ботев”

АЕЦ Козлодуй
ОП с. Хърлец

ОП гр. Козлодуй
НУ “В. Левски”

КП ДАЕБ 6

ОП ОРУ
ОП БПС

ОП РОС
ОП СБК2
ОП гр. Козлодуй
кметство

ОП с. Гложене

ОП ДП РАО
КП ДАЕБ 5
ОП КПП3

ОП гр. Козлодуй
ПГЯЕ “И. Курчатов”

КП ЦУА
ОП гр. Мизия

ОП ЦПС3
КП ГДАЕЦ
ОП СТОЛ1
ОП
Инвестиции

ОП СТМ

ОП с. Бутан

КП Оператор
СТК

ЛЕГЕНДА
ОП с.
Софрониево

Оповестителен Пункт

ОП с. Сараево

ОП с.
Войводово

Команден Пункт

Фиг. 3.10. Локална система за оповестяване при авария разположение
ГДАЕЦ
оповестява
аварийния
екип
на
централата,
оперативните дежурни на РУ-АЕЦ, ПБЗН-АЕЦ, автотранспорт-АЕЦ,
медицинска служба-АЕЦ, общини Козлодуй и Мизия, докато се
сформира Групата за ръководство и Ръководителят на аварийните
работи поеме ръководството от ГДАЕЦ (фиг.3.11).

Фиг. 3.11. Оповестяване на персонала на площадката и
аварийния персонал
Аварийният екип, с работно място Център за управление на
авариите (ЦУА), се състои от:
 група за ръководство, включваща водещи специалисти с
ръководни функции. Групата за ръководство осъществява
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цялостното ръководство и координация на аварийновъзстановителните и на спасителните операции на
територията на зоната за превантивни защитни мерки;
 група за анализи и прогнози, включваща специалисти от
всички области на инженерната дейност в АЕЦ;
 специалисти
радиационен
контрол,
техническа
и
информационна поддръжка на центъра за управление на
авариите;
 оперативен персонал.

Фиг. 3.12. Център за управление на авариите
Центърът за управление на авариите (ЦУА, фиг. 3.12) е
изграден на територията на площадката на централата и снабден
със средства за технологичен, радиационен и метеорологичен
мониторинг, програмни и технически средства за оценка, прогноза
и визуализация на обстановката. В него постъпват данни за
радиационен контрол от:
 Автоматизираната информационна система за външен
радиационен контрол (фиг.3.13);
 Автоматизираната информационна система за радиационен
контрол на промишлената площадка;
 Системата за метеорологичен мониторинг;
 Мониторинг на околната среда и площадката на АЕЦ
„Козлодуй“ от мобилна лаборатория за полеви измервания
(фиг.3.15).
Автоматизирана
информационна
радиационен контрол, включва:
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система

за

външен

 10 станции за измерване мощността на еквивалентната доза
на гама лъчението и приземната концентрация на йод 131;
 автоматизирана информационна система за радиационен
контрол на
промишлената
площадка, осигуряваща
информация за нивата на гама фона в 21 точки от
площадката на АЕЦ “Козлодуй”;
 автоматизирана информационна система за радиационен
контрол в 13 населени места;
 система за метеорологичен мониторинг, осигуряваща
метеорологична информация за района на АЕЦ “Козлодуй”.

Фиг. 3.13. Автоматизирана информационна система за външен
радиационен контрол.
Специалисти от група „Радиационен контрол” извършват
прогнозиране на радиационните последствия и подготвят
предложения за защитни мерки за персонала и населението
(фиг.3.14).
Мобилните лаборатории (фиг.3.15) са специално оборудвана
за полеви измервания и експресни анализи при нормална
експлоатация и по време на авария:
 системата се състои от гама-спектрометър с LaBr детектор,
детектор за МЕД, програмируеми пробоотборни устройства
за аерозоли (137Cs, 134Cs), 131I и дъждовна вода;
 цялата система се контролира чрез компютър;
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 предаване на данни чрез GPRS радио канал към ЦУА.

Фиг. 3.14 Радиационен мониторинг на околната среда в ЗНЗМ

Фиг. 3.15. Мобилна лаборатория за полеви измервания
Оповестяване на населението при авария в АЕЦ (фиг. 3.16).
Уведомяването на обществеността и средствата за масова
информация при активиране на Аварийния план на АЕЦ „Козлодуй”
ЕАД се базира на два основни принципа:
 предоставяне на навременна и точна информация при
възникване на авария в АЕЦ „Козлодуй”, както и
предоставяне на прогнозите за развитието ѝ, на широката
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общественост чрез средствата за масова информация и
интернет сайта на атомната централа;
 осигуряване на прозрачност на провежданите действия и
предприетите защитни мерки в АЕЦ „Козлодуй”.

Фиг. 3.16. Уведомяване на населението при авария в АЕЦ.
При възникване на авария ГДАЕЦ изпълнява процедура по
оповестяване на населението в зоната за неотложни защитни мерки
чрез сиренно-оповестителни системи.
Излъченото съобщение за информиране на населението,
съдържа следния текст:
(звук сирена) ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ОБЩА АВАРИЯ В АЕЦ
РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ!

„КОЗЛОДУЙ”!

ОПАСНОСТ

ОТ

ОБЩА АВАРИЯ В АЕЦ
РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ!

„КОЗЛОДУЙ”!

ОПАСНОСТ

ОТ

ОБЩА АВАРИЯ В АЕЦ
РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ!

„КОЗЛОДУЙ”!

ОПАСНОСТ

ОТ

Препоръчаме на населението да се укрие в помещения с
плътно затварящи се врати и прозорци!
Изчакайте последващи указания!
Съобщението се повтаря три пъти.
На фиг. 3.17 е представена схема за оповестяване на
населението в зоната за неотложни защитни мерки.
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Фиг. 3.17. Оповестяване на населението в зоната за неотложни
защитни мерки
където ЕЕСМ е Единна електронна съобщителна мрежа на
държавната администрация; TETRA – Цифрова радио мрежа; ГД на
АЕЦ – Главен дежурен на АЕЦ Козлодуй; wireless – Безжична
комуникация; – Акустична сирена от НСРПО и ЛСО на АЕЦ
„Козлодуй”.
Зоната за неотложни защитни мерки е разделена на две
подзони: населени места с отдалеченост до 12 км от АЕЦ
„Козлодуй” и населени места в зоната от 12 до 30 км от АЕЦ
„Козлодуй”. В цялата ЗНЗМ оповестяването на населението се
дублира от дежурните в общинския щаб (ОЩ) – Монтана и Враца
чрез дежурните на ОЩ или чрез други технически средства като:
местни радиоуредби, мобилни сирени и други средства за
информация.
Информационният център на АЕЦ „Козлодуй” се сформира
паралелно с формирането на органите за аварийно реагиране и
работи съвместно с националните и регионални информационни
структури.
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След изготвяне, информационните съобщения се съгласуват с
Ръководителят
на
аварийните
работи
и
предават
в
Междуведомствена информационна група при Националния щаб
(НЩ) за съгласуване и разпространение в националните медии.
БНР, БНТ и БТА разпространяват официалната информация,
необходима за защитата на населението незабавно, без изменение
на съдържанието и смисъла. Съобщенията се излъчват и на
английски език, с цел уведомяване на чужденците, пребиваващи на
територията на страната.
Освен това, информационните съобщения се публикуват в
интернет сайта на АЕЦ „Козлодуй”.
За допълнително информиране на населението при
провеждането на спасителни и НАВР се използват местните
радиоуредби и наличните радиофикационни мрежи, мобилни
сирени и други средства за информация.
От центърът за управление на авариите се извършва
управление на аварията до отмяна на аварийното състояние по
Аварийния план на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.
Ръководител на аварийните работи дава край на аварийната
обстановка със съобщението:
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
КРАЙ НА АВАРИЙНАТА ОБСТАНОВКА!
КРАЙ НА АВАРИЙНАТА ОБСТАНОВКА!
КРАЙ НА АВАРИЙНАТА ОБСТАНОВКА!
В случай на аварийна обстановка в обекти от рискови
категории I и II и при трансграничен пренос, министърпредседателят въвежда със заповед в действие изпълнението на
външния авариен план на национално ниво и създава Национален
щаб за координация и контрол (НЩКК).
В случай на аварийна обстановка в обекти от рискови
категории III, IV и V директорът на ГДПБЗН към МВР въвежда в
действие Стандартни оперативни процедури, регламентирани от
Националния план за защита при бедствия и съответно прекратява
тяхното изпълнение.
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Фиг.3.18. Схема на оповестяване при авария в АЕЦ „Черна вода”,
Румъния
Следва да се отбележи, че когато аварията не е възникнала в
АЕЦ Козлодуй (фиг.3.18), дежурният в НОЦ на ГДПБЗН получава
сигнал за авария от дежурния в оперативния център на СД/РДПБЗН,
от ЕЕНСП 112, от Агенцията за ядрено регулиране, Международната
агенция за атомна енергия или Центъра за мониторинг и
информация към ЕС.
3.6. Планове и процедури за информираност относно
ползите от експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй“
В основата си комуникационната стратегия рисува голямата
картина, която насочва бизнеса как да увеличава продажбите си,
как да се развива и разраства, как да бъде „в крак“ с тенденциите,
но и как „да бъде себе си“. Това е рамката, в която бизнесът се
движи към потенциални клиенти – той говори на техния език,
присъства там, където са те, образова ги да правят информирани
избори.
Изграждането на комуникационна стратегия е част от
маркетинга на всяка фирма. Няма как да пропуснем елементите,
свързани с условията на пазара – основни конкуренти, пазарно
влияние, бариери, които трябва да се преодолеят за постигане на
целите. Основно в комуникационната стратегия е комуникацията,
т.е. как да бъде преработена информацията, за фирмата, така че да
стане разбираема за клиентите, как да ги информираме и
убеждаваме и да печелим доверието им.
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Комуникацията е всяка форма на съобщение или послание,
използвана от фирмата за постигате на информираност, убеденост
или за напомняне на потребителите за нея продукти чрез създаване
на фирмен образ, разпространение на идеи, осъществяване на
обществена дейност или оказване на влияние в обществото.
Всяка маркетинговата комуникация има комуникационен план,
който е един от ключовите и елементи. Функциите на
комуникацията са:
 да създава образ на престижност, ниски цени или
иновативност на фирмата;
 да поражда знание;
 да запазва популярността на фирмата;
 да информира потребителите;
 дейности, насочени към въздействие върху дадена
аудитория с цел да се създаде положителен образ към
фирмата.
Предоставяне на информация от АЕЦ „Козлодуй” ЕАД на
обществеността
Основните принципи на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД са:
 да предоставя пълна и актуална информация на широката
общественост за състоянието и дейността на Дружеството;
 откритост и прозрачност при предоставяне на информация
на населението и заинтересованите страни, в съответствие
с политиката на ръководство на АЕЦ.
В Дружеството функционира Информационен център, който е
оторизиран да предоставя информация на обществеността.
Информационният център е един от първите, изградени в
производствено предприятие в България. Приоритети в дейността
му са предоставяне на навременна и актуална информация за
дейностите в атомната централа и популяризирането на ядрената
енергетика като сигурен, безопасен и щадящ околната среда
източник на електрическа енергия.
Областите, в които се предоставя информация са:
 новини в областта на мениджмънта и социалната политика
на АЕЦ „Козлодуй”;
 планово спиране и пуск на ЕБ, включително при планов
годишен ремонт и други планови ремонтни дейности;
 намаляване на мощността на ЕБ с 25 или повече % от
номиналната и причините за това;
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 отклонения от нормалната работа на ЕБ, на съоръженията и
оборудването в тях, които се докладват в Агенцията за
ядрено регулиране, когато представляват обществен
интерес;
 отклонения, инциденти и аварии по смисъла на Закона за
безопасно използване на ядрената енергия, класифицирани
по скалата ИНЕС;
 природни и други бедствия когато са причинени жертви и
тежки щети на собствеността или са застрашени животът и
здравето на хората;
 запитвания от представители на средствата за масова
информация (СМИ) или граждани по конкретен повод;
 процедури по оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС) – доклад за оценка на въздействието върху
околната среда (ДОВОС) в пълен обем, нетехническо
резюме (НТР), доклад за оценка на съвместимостта на ИП
(ДОС), план за ангажираност на заинтересованите страни
относно ОВОС, формуляри за оплакване, становища относно
ОВОС;
 процедури по екологични оценки (ЕО);
 социални и други мероприятия.
Ред на предоставяне на информация на заинтересованите
страни. В зависимост от същността на информационното
съобщение, то задължително се съгласува с АЕЦ „Козлодуй” ЕАД,
Министерство на енергетиката, Български енергиен холдинг и
Агенция за ядрено регулиране.
Всички информационни съобщения, с изключение на
подготвените по конкретно запитване, се публикуват в сайта на АЕЦ
„Козлодуй” ЕАД.
Информационният център издава списание ,,Първа атомна” и
информационен бюлетин ,,АЕЦ вести”, организира посещение на
български и чуждестранни граждани и журналисти. Предвидена е и
възможност за пряко запознаване със съоръженията на атомната
централа, включително и в командните и машините зали на 5 и 6
блок.
С цел откритост и прозрачност, на сайта на АЕЦ „Козлодуй”
ЕАД, се публикуват годишните и финансовите отчети на
дружеството.
Засилената комуникация и проактивният подход към
ангажирането на заинтересованите страни са от голямо значение за
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АЕЦ „Козлодуй” ЕАД, което отговаря за екологичните дейности и
въпросите по здравна безопасност. Ето защо, за да се осигури
обществена подкрепа за всяко инвестиционно предложение се
счита за необходимо подготвянето на редица дейности, насочени
специално за всяка ключова заинтересована страна.
Особено внимание се отделя на заинтересованите страни,
които ще бъдат потърсени за консултация или за да получат
информация във връзка с процеса по одобрение на Оценка на
въздействието върху околната среда. Например това са (без да се
ограничават до):
1. Организации:
 Европейската банка за възстановяване и развитие;
 Агенция за ядрено регулиране.
2. Министерства и подчинените им ведомства:






Министерство на икономиката и енергетиката;
МОСВ;
Изпълнителна агенция по околната среда;
Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца;
Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски
регион - гр. Плевен;
 Министерство на здравеопазването;
 Национален център по радиобиология и радиационна
защита.
3. Неправителствени организации и фирми:
 Български атомен форум (БУЛАТОМ);
 Българско ядрено дружество;
 Сдружение „Жените в ядрената индустрия – България“
(WIN);
 Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“;
 Неправителствени организации.
4. Академични и научни организации:
 Българска академия на науките;
 Технически Университет – София.
5. Местна администрация:
 Кмета на община Козлодуй;
 Общинския съвет на община Козлодуй;
 Кметове на с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан;
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 Кмета на община Мизия;
 Общинския съвет на община Мизия.
6. Местното население, състоящо се от различни възрастови
групи.
Обхватът на целевите заинтересовани страни се актуализира
непрекъснато в процеса на комуникация с обществото и на Оценката
за въздействие върху околната среда. Заинтересованите страни се
канят да участват в процеса на дискусия на всички повдигнати
въпроси и в целия процес по напредъка на Инвестиционното
предложение (ИП).
В случай на заявено желание от страна на Румъния, се
провеждат обществени обсъждания с румънското общество в
близост до националната граница, румънски държавни институции и
НПО.
АЕЦ „Козлодуй” продължава традицията на постоянна
комуникация с националните и световните медии. Диалогът,
прозрачността и навременното предоставяне на информация са
гаранция за по-голямо обществено доверие към работата на
българската атомна централа.
Ползи от експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй”
След всичко казано дотук, каква е ползата от атомните
централи? Ползата е преди всичко икономическа, социална и
екологична. Това всъщност са трите предпоставки за устойчиво
развитие на всяка организация, което се утвърждава като водещата
еко политическа концепция на ЕС.
Устойчивото
развитие
навлезе
като
понятие
след
Конференцията за околната среда и развитие на ООН в Рио де
Жанейро през 1992 г. На нея се разработи съвременна идеология на
световната общност и се създадоха инструментите за една нова
екологична политика, неделима от икономическото и социалното
развитие. Устойчивото развитие е процес, който ангажира на
практика всички сфери на човешката дейност през призмата на
екологичните ценности. Преструктурирането на икономиката,
затварянето на предприятия по екологични съображения,
гражданската отговорност и отговорността за продукти са ярка
илюстрация на пресечните точки между икономиката и околната
среда и реализирането на взаимодействието им в устойчивото
развитие.
Икономическа. Като аргументи за икономическата полза е
посочена ниската цена на тока от атомната централа и високата
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степен на безопасност. По данни от Евростат, като абсолютна
стойност цената на тока у нас е два пъти по-евтина отколкото
средно в ЕС. Приносът на АЕЦ „Козлодуй” за това е най-голям,
цената на тока от АЕЦ за регулирания пазар е три стотинки за
киловатчас, което е под себестойността му. АЕЦ „Козлодуй“ е найголемият производител на електрическа енергия в страната. През
2014 г. с намиращите се в експлоатация два ядрени блока с
мощност по 1000 МW, тя произведе 15 867 GWh електрическа
енергия. В последните години по данни на Електроенергийния
системен оператор делът на ядрената енергия от общото
електропроизводство на страната е (33-34) % – показател, абсолютно
сравним с тенденцията в ЕС, където делът на производството от
атомни централи е 32 %. Блоковете на АЕЦ „Козлодуй“ работят като
базови мощности със своите 2000 МW. Базови, защото целогодишно
могат да поемат от 30 до 60 и повече процента от
енергопотреблението в страната в зависимост от сезона. В
централата високата надеждност и гарантиране стабилността на
системата са осигурени на база постоянно високия коефициент на
използване на тези инсталирани мощности – от около 91%
натоварване на годишна основа. Атомните централи са найстабилният производител на електроенергия, защото тяхната работа
не зависи, например, от наличието на вятър и слънце. Трябва да се
има предвид и обстоятелството, че една централа се експлоатира в
течение на 60 години, което дава възможност да се изплащат
стабилно заемите, взети за нейното изграждане.
Наличието на такъв мащабен обект предполага развитие на
инфраструктура в района, добро здравеопазване, разкриване на
детски градини, училища, развитие на търговията, туризма,
подобряване на покупателната способност на населението.
Социална. Имиджът на всяка организацията зависи в голяма
степен от това как е управлявана. Не само успехът на бизнеса, но и
етиката и социалната отговорност, заедно с устойчивото развитие,
са активът на организациите, който ще изгради имиджа им. Добрият
мениджър може да мотивира служителите по начин, по който ще се
промени не само климата в компанията, но и ще настъпи
подобрение в резултатите. Трябва да се използват по-добре всички
ресурси, най-вече човешките ресурси. Ето защо в АЕЦ „Козлодуй”
се обръща особено внимание на екологичната и социалната
политика. Мотивацията на персонала в атомните централи е
неразделна част от производствения процес. Сред основните
принципи при управление на човешките ресурси е установяване на
ефективна комуникация и използване на ефективни стимули за
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мотивация. За да е мотивиран персоналът, се обръща голямо
внимание на социалната страна на въпроса.
Приоритетните цели на политиката по корпоративна социална
отговорност на атомната централа се съдържат в заявените от
ръководството дългосрочни намерения, в Бизнес плана на
Дружеството, в Колективния трудов договор и в други вътрешни
документи. Предметът на социалната политика, водена от
ръководството, обхваща социалните потребности, които са важни за
персонала – работа, отговаряща на квалификацията на работниците
и служителите, съответен трудов доход, безопасни условия на труд,
социално осигуряване при временна загуба на трудоспособност,
здравеопазване и медицинска помощ, жилищни условия,
възможност за почивка и културно развитие през свободното време.
АЕЦ „Козлодуй“ е най-голямото предприятие в Северозапада
като цяло и най-големия инфраструктурен обект в българската
енергетика, което дава поминък на хиляди семейства в най-бедния
регион на Европа – Северозападна България.
В АЕЦ „Козлодуй“ работят 3700 души
висококвалифицирани
специалисти,
които
професионализъм и мотивираност, гарантират
експлоатация.

– това са
със
своя
безопасната

3700 души означава заетост, сигурни доходи, висок стандарт
на живот, социални придобивки за всички служители, но и не само
това. Ако умножим броя на служителите по техните семейства, се
вижда, че всъщност ядрената енергия дава поминък на 9 000-10 000
души пряко. От друга страна, ако погледнем фирмите, с които
работи АЕЦ „Козлодуй” – повече от 200 фирми доставчици на стоки
и услуги, може да се направи извода, че: АЕЦ „Козлодуй“
допринася за заетост на още примерно (9 000-10 000) души в
България.
Регулираната цена на тока от АЕЦ в момента е под три
стотинки за киловатчас, което е значително под нейната
себестойност. Но ако реално видим крайната цена на битовия
потребител, тя е средно около 18 стотинки за kWh, тоест 6 пъти повисока. И тук е мястото да си дадем ясна сметка каква би била
цената на енергията, ако я нямаше АЕЦ „Козлодуй“. Именно това е
ключовата и социална роля на АЕЦ „Козлодуй“. Ниската цена на
ядрената енергия гарантира по-приемливи цени за домакинствата,
компенсирайки значително по-скъпите производители, участващи в
енергийния микс. Цената на електричеството за домакинствата у
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нас е най-ниска в Европейския съюз. Това сочат данните на
Евростат. Без атомна енергия, това нямаше да бъде възможно.
АЕЦ „Козлодуй” е социално отговорна компания, даваща равни
права на служителите си за развитие, осигуряваща екологично
чисто производство на електроенергия, грижеща се за региона, в
който реализира дейността си, за обществото и за нуждаещи се
хора, отнасяща се с етичност и откритост към клиентите и
партньорите си.
Дружеството инвестира в много допълнителни придобивки за
работещите, които не са включени в работната заплата и увеличават
реалните доходи на персонала: допълнително доброволно здравно
осигуряване, допълнително пенсионно осигуряване, медицинско
обслужване, лекарства и помощи, задължителни профилактични
прегледи, осигуряване на безплатна храна, осигуряване на
профилакториум,
осигуряване
на
условия
за
спорт
и
възстановяване, допълнителни средства за летен отдих и др.
Обучение на персонала - основните цели на мениджмънта на
компанията са свързани с поддържане и развитие на съвременна
система за професионален подбор, осигуряване на условия за
професионално развитие, системно обучение, повишаване на
квалификацията и управление на натрупаните знания. Всичко това е
аргументирано от определящата роля на персонала като ключов
фактор за безопасната експлоатация на ядрените мощности и за
постигане на целите на Дружеството.
Стажантски програми - сред ценностите, които АЕЦ
„Козлодуй” ЕАД споделя, са грижата за младите хора и подкрепа за
тяхното развитие. Като израз на социална ангажираност, в
сътрудничество с редица висши учебни заведения, централата
предоставя възможност на студенти от цялата страна ежегодно да
участват в платени и неплатени стажове.
Съвместни програми с агенцията по заетостта и бюрото по
труда – през 2013 г., за срок от шест месеца, младежи до 29годишна възраст са наети и се обучават в различни структурни
звена на Дружеството под наставничеството на опитни специалисти.
След приключване на стажантската програма, по инициатива на
преките им ръководители са сключени безсрочни трудови договори
и сега те са част от екипа на атомната централа.
Не на последно място трябва да се отбележат социалните
инициативи, като (фиг. 3.19):
 участие в „Българската Коледа”;
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 благотворителни инициативи – детски дом в Борован и дом
за възрастни Бърдарски геран;
 ДЕ – детски театър и за възрастни;
 школи по пиано, рисуване, шах, вокални групи, танцови
състави, диско балет;
 посещение на театри, концерти на известни изпълнители,
кино, изложби;
 осмо мартенски концерт;
 подпомагане възстановяване на параход „Радецки”;
 Бабин ден;
 Атомна централа и природа през погледа на децата;

Фиг. 3.19. Социални инициативи на АЕЦ „Козлодуй“
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национални семинари;
колективен трудов договор;
събрание на пълномощниците;
участие в конференции на БЯД, WIN, Булатом и др.
семинари по култура на безопасност, сигурност, радио
екологичен мониторинг, качество;
награда за вътрешно-организационна комуникационна
кампания –Интранет;
конференция
за
социално-икономическите
промени,
социално-икономически последици от затварянето на 1-4
блок, социална защита на освободените служители,
алтернативна заетост;
Ден на енергетика;
Ден на отворени врати;
награда за социална отговорност.

Екологична. По отношение на работата на АЕЦ „Козлодуй” и
замърсяването на околната среда може да се каже, че истинските
еколози трябва да са проядрени, тъй като няма друга такава
индустрия в световен мащаб, която да управлява по такъв стриктен
и високоотговорен начин всички генерирани отпадъци –
конвенционалните и радиоактивните. Тази дейност е обект на
независим държавен надзор от Агенцията за ядрено регулиране, от
Националния център по радиобиология и радиационна защита, от
Министерството на околна среда и води, Изпълнителната агенция по
ОС, БДУВДР, РИОСВ – ВРАЦА. Всички процеси са регламентирани с
разрешителни от съответния контролиращ орган. АЕЦ е включен в
националната мониторингова мрежа, докладва on-line по много
въпроси, имащи отношение по ОС. Стремежът е да се управляват
малки обеми отпадъци, затова те предварително се минимизират,
осъществява се постоянен контрол на изхвърлянията в атмосферата
и в река Дунав.
АЕЦ „Козлодуй” има на практика нулев въглероден отпечатък
върху околната среда и спестява годишно 15 000 t вредни емисии
(фиг.3.20). Именно, затова ядрената енергетика се приема като
зелена, защото на този етап не е изобретена такава технология,
която да произвежда голямо количество енергия при практически
нулеви емисии.
Провеждането
на
„информационни
кампании“
сред
населението дава възможност за информираност и познание по
отношение на ядрената енергетика и по-специално за атомната
централа. Колко по-широк кръг от населението и заинтересованите
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страни се обхване, толкова по-голяма ще е ползата от това, защото
хората са научени да живеят в страх от всичко, което е непознато.
Непознатото плаши.

Фиг. 3.20. Спестени емисии на парникови и вредни газове от АЕЦ.
В заключение, ако кратко отговорим на въпроса: „Необходима
ли е на България Атомна централа?
Трябва твърдо да отговорим: „Да, необходима е! Защото“:





гарантира по-евтината електроенергия;
гарантира най-стабилното производство на електроенергия;
гарантира производство на електроенергия без СО2;
обезпечава огромно количество работни места за
висококвалифицирани служители;
 съхранява и развива една от най-високо интелектуалните
промишлености;
 обезпечава енергийната независимост на страната;
 България се превръща в надежден износител на
електроенергия.
Атомната централа има международно признание за
качеството на персонала и това е едно от най-големите постижения.
Един от най-важните въпроси за една страна, която произвежда
атомна енергетика, е да подготви кадрите, да подготви
инженеринговите фирми, които ще поддържат тази атомна
централа. Всичко това го има в България.
АЕЦ „Козлодуй“ дава много силни аргументи за това, че ще
има развитие на ядрената енергетика, защото има 40 години
безопасна експлоатация, има най-ниска цена на енергията, има
висока безопасност, екологични ползи и накрая, като добавим и
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това, че България няма енергийни ресурси, изводите се налагат от
само себе си.
Провеждането
на
„информационни
кампании”
сред
населението дава възможност за информираност и познание по
отношение на ядрената енергетика и по-специално за атомната
централа. Колко по-широк кръг от населението и заинтересованите
страни се обхване, толкова по-голяма ще е ползата от това, защото
хората са научени да живеят в страх от всичко, което е непознато.
Въпроси за самоподготовка
1. Каква е целта на комуникацията между средствата за масова
информация, собствениците на мащабни инфраструктурни
обекти и държавата при управление на риска в условия на
кризи?
2. Как влияе кризата върху обществото и необходимо ли е да се
информира населението за риска или кризата? Кои са
основните цели при оповестяване на риска?
3. Необходимо ли е в условия на криза инфраструктурните
обекти да си сътрудничат със средствата за масова
информация? Каква е гледната точка на медиите и каква
информация биха могли да поискат при кризисни ситуации?
4. Как може да бъде улеснен контакта на организациите с
медиите? По какъв начин и от кого се извършва подготовката
за интервюта с медиите в условия на кризи?
5. Кога и в резултат на какво е възникнала тежката авария в
японската АЕЦ „Фукушима Дайичи“? Какви са извлечените
поуки от анализа на аварията в АЕЦ „Фукушима Дайичи“?
6. Каква е стратегията за кризисна комуникация на АЕЦ
„Козлодуй“? Какви са задълженията на лицензиантите към
обществеността, съгласно Закона за безопасно използване на
ядрената енергия?
7. Какви са резултатите от направената оценка на риска („стрестестове“) през 2011 г. в АЕЦ „Козлодуй“? Какви програми от
мерки съдържа разработения през 2012 г. и актуализирания
през 2014 г. Националният план за действие на Република
България, относно безопасността на АЕЦ „Козлодуй“?
8. Какво включва системата за аварийна готовност на АЕЦ
„Козлодуй“? Кой извършва и каква е процедурата по
оповестяване на работниците и служителите от централата, и
населението при авария в АЕЦ „Козлодуй?
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9. Каква е целта на медийното отразяване на кризите?
Формулирайте понятията „комуникация“ и „кризисен
мениджмънт“. Кои са принципите на кризисните комуникации?
10. Направете изводи от българската практика при отразяване на
кризисни ситуации. Какво е характерно при отразяването на
авариите и катастрофите?
11. Каква е ролята на социалните мрежи и т.нар. „нови медии” в
кризисните комуникации? Какви са задачите на ПР-експертите
при управление на кризите?
12. Кои са нормативните документи регламентиращи дейността и
безопасността на ядрената централа и кой упражнява надзор
над експлоатационната безопасност на АЕЦ „Козлодуй“?
13. Кои са приоритетите при използването на ядрената енергия?
Какво регламентира Закона за безопасно използване на
ядрената енергия?
14. Направете анализ на безопасността на АЕЦ „Козлодуй“. Кога
една ядрена централа може се смята за безопасна? Какво
знаете за концепцията на защитата в дълбочина? В колко нива
се класифицират мерките, отнасящи се към защитата в
дълбочина?
15. Кои нормативни документи са включени в аварийното
планиране и аварийната готовност на АЕЦ „Козлодуй“? Какво
включва Комуникационния план на АЕЦ „Козлодуй“?
16. Каква е информационната политика на АЕЦ „Козлодуй“ и
какви са основните цели на експлоатиращите в централата
ядрено гориво?
17. Кои са мерките за аварийно планиране? Кога и от кого се
въвежда в действие Външният и Вътрешния авариен план на
АЕЦ „Козлодуй”?
18. Какви мерки за защита на персонала и населението се
провеждат в зоните за аварийно планиране? Какво включва
първоначалното съобщение за авария в АЕЦ „Козлодуй“?
19. Каква информация предоставя АЕЦ „Козлодуй” на
обществеността и какви са функциите на Информационния
център в атомната централа?
20. Какви са ползите от експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй”?
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. Добри практики при управлението на риска в
дунавския регион
Анализът и управлението на риска са основна част от
реализирането на проекти в големи индустриални предприятия.
Преди всичко се анализират техническите и технологичните
рискове и влиянието им върху дейността на предприятието. В тази
връзка в настоящата глава са поставени следните няколко задачи:
 да се разгледат добри практики от работата на „Енкон
Сървисис“ ООД по анализ и управление на риска при
изпълнение на енергоефективни проекти в големи
индустриални предприятия на Северна България;
 да се представят добри практики от управлението на
безопасността на атомните централи чрез прилагане на
рисково
базиран
подход
при
реализирането
на
модернизации в АЕЦ „Козлодуй“;
 да се разгледат някои аспекти на уязвимостта на ядрените
съоръжения при злонамерени действия и по-специално,
такива, предизвикани от лица, имащи оторизиран достъп до
съоръжението – инсайдери;
 да се представят характеристиките на риска от тежки
аварии в атомните централи и добрите практики, които се
прилагат при управление на риска от тежки аварии. Да се
представят по-важните приложения на ВАБ ниво 2 свързани
с въпросите на безопасността на атомните централи;
 да се представи методика за оценка и избор на подходящи
площадки за атомни централи като инструмент за редукция
на съпровождащите изграждането и експлоатацията им
рискове.
4.1. Модернизация на атомни електроцентрали. Използване
на рисково базиран подход
С оглед на обществения интерес, ядрената енергетика е
индустрията, за която определено може да се обобщи, че
икономическите показатели отстъпват пред гарантирането на
безопасността. Практически няма дейност от жизнения цикъл на
една атомна централа (от проектирането, през експлоатацията и до
извеждането), която да не е поставена под надзор и да не е
оценявана от гледна точка на безопасността.
Както е известно, два са основните подхода, които се
използват за оценка на безопасността – детерминистичен и
вероятностен. Доскоро, вероятностният подход се е използвал
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основно само за обща оценка на безопасността. Практиката, обаче,
показа, че поуките, извлечени от детерминистичните и
вероятностните анализи, са взаимно допълващи се и затова в
последните години, в международен план се достига до консенсус,
който изисква като добра практика в управлението на безопасността
на атомните централи да се прилага рисково базиран подход.
Редица стандарти за безопасност на МААЕ определят приноса
на детерминистичните и вероятностните анализи към комплексното
разбиране за повишаване на безопасността на атомните централи,
чрез предоставяне на практическа информация, перспектива,
познание и баланс. Съответно, интегрирането на резултатите от
различните типове анализи (детерминистични и вероятностни)
позволява да се увеличи увереността в избора на адекватни и найважното, ефективни решения при управлението на безопасността. В
този смисъл, INSAG 25, определя структурна рамка за третиране на
детерминистичните и вероятностните методи при вземане на
решения с цел постигане на интегриран процес, който по найоптимален начин да гарантира безопасността на атомните централи.
Българската нормативна уредба, регламентира прилагането на
рисково базирания подход в процеса на вземане на решения в
съответствие с международната практика, като изисква всяка
промяна в експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй“ да бъде обоснована от
гледна точка на безопасността. В съответствие с вероятностния
анализ на безопасността, рисково базирания подход следва да се
прилага при планиране и реализиране на изменения, като основен
източник за оценка на значимостта към безопасността на
предлаганите текущи промени по отношение на оборудването,
хардуера или административните мерки (например, процедури за
експлоатация).
Реализираната в периода 2002 - 2007 г. мащабна програма за
модернизация на 5 и 6 блокове на АЕЦ „Козлодуй“ е първата,
подложена на рисково базирана оценка. Фокусът на тази мащабна
програма за модернизация е ориентиран към аспектите на ядрената
безопасност, но освен това се целят допълнителни ефекти от
модернизацията, по отношение на общото повишаване на
качеството
на
ремонта
и
експлоатационните
дейности.
Инсталирането на модерно високотехнологично оборудване е имало
за цел да превъзмогнат много от проблемите, срещани в миналото,
като се даде възможност за по-добро използване на ресурсите на
централата.
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Базирайки се на данните от изпълнените в рамките на тази
мащабна програма за модернизация оценки, в материалa ще бъдат
представени добри практики за прилагане на рисково базиран
подход при реализирането на различни модернизации в атомните
централи.
Рисково базиран подход – общи данни
Като правило, всеки метод за оценка на безопасността следва
еднозначно да демонстрира, че целите за безопасност са
удовлетворени, както и че са налице необходимите мерки,
гарантиращи тяхното изпълнение. В този смисъл е разумно да се
поставят въпросите: Какво представляват целите за безопасност? и
Как те могат да бъдат представени?
Целите за безопасност следва да могат да бъдат наблюдавани,
измерени или изчислени. Те може да бъдат дефинирани както като
качествени показатели, така и като количествени (фиг. 4.1).

Фиг.4.1. Характеризиране на целите за безопасност
Най-общо целите за безопасност следва да са формулирани по
начин, който подпомага отговорите на въпросите:
 Доколко достигнатото ниво на безопасност е достатъчно
безопасно?
 Възможно ли е необходимото ниво на безопасност да бъде
практически постигнато?
Принципно, осигуряването на безопасността се базира на
детерминистичен подход, формиран върху концепцията за защита в
дълбочина (defence – in – depth, DID). Философията на DID е
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залегнала във всички български и международни наредби и
изисквания. Концепцията на DID е доказала своята адекватност и
целесъобразност във времето и ще остане базова философия при
изграждането на стратегии и обосновки на безопасността.
Независимо от това, в миналото, някои явни или индиректни
вероятностни съображения също са използвани за обосноваване на
безопасността: те варират от разделянето на проектните събития на
групи според честота на възникване, през честота на различните
приемливи последствия до определяне на запасите по безопасност,
дефинирани на базата на прилагането на принципа за единичния
отказ.
В последните години, все повече се прилагат рисково
базирани подходи за обосноваване на целите за безопасност,
независимо, че DID философията, с определянето на няколко нива
на защита, включително последователни физически бариери по
пътя на радиоактивните продукти и консервативни съображения при
оценка на възможностите за предотвратяване на изхвърлянето на
радиоактивни вещества в околната среда, е и ще остане основен
инженерен подход за гарантиране на безопасността.
Вероятностните
подходи,
също
така
позволяват
интерпретиране на резултатите, което е достъпно и разбираемо
както за тесните специалисти, така и за широката публика,
независимо, че зад тях стои сложен математически апарат, както и
мултидисциплинарни знания, статистически изследвания, а също
така не малък брой детерминистични анализи.
Като цяло, прилагането на рисково базиран подход в процеса
на вземане на решения е определен в много нормативни документи.
Безспорно е призната необходимостта да се обмисли комплексното
прилагане на детерминистични и вероятностни съображения за
оптимизиране на оценките за безопасност като интегриран процес,
изразяващ съвременното разбиране за добра практика и целево
управление на безопасността на ядрените съоръжения.
Интегрираният процес на вземане на решения представлява
структуриран процес, за който при вземане на решение се
разглеждат резултатите и изискванията, свързани с безопасността
или с регулаторни въпроси (които се решават от регулаторния
орган). Този процес трябва да гарантира, че е взето едно
балансирано решение с отчитане на всички важни фактори, които
имат отношение към решението. Това като правило зависи от
интегрирането на голямо разнообразие от информация, идеи и
гледни точки, както и ангажимента на проектанта, експлоатиращата
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организация и регулаторния орган да използват информацията за
риска в своите решения.
Както е показано на фиг. 4.2, най-общо интегрирания рисково
базиран подход за вземане на решения трябва да отговаря на
следните цели:
 изпълнени са изискванията на съответните национални
разпоредби;
 защита в дълбочина (DID) се поддържа на зададеното от
проекта ниво;
 ограниченията по безопасност се поддържат;
 инженеринговите и организационните добри практики са
взети под внимание;
 данните от експлоатационния опит, научните изследвания и
развитието на методите за оценка на безопасността са взети
под внимание;
 осигурена е необходимата взаимовръзка между безопасност
и сигурност.

Фиг.4.2. Интегриран рисково базиран подход за вземане на
решения: основни фактори.
В
основата
си,
информацията
от
традиционните
детерминистични
анализи
е
съществена,
с
оглед
на
демонстрирането, че са изпълнени изискванията на дълбоко
ешелонираната защита и дали се поддържат достатъчни запаси на
безопасност. Всяко решение следва да демонстрира, че е налице
достатъчна степен на резервираност и разнообразие на системите
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за безопасност, за да могат последните да изпълняват ефективно
функциите си. Също така, че оборудването на централата е
квалифицирано в достатъчна степен, така че да издържа на
условията, които са възможни в резултат на различните
въздействия при изходни събития.
Голямото предизвикателство при избора на решения, свързани
с повишаване на безопасността на атомните централи, е свързано с
факта, че за тях не съществува само един ясно определен риск.
Обикновено експлоатацията на атомните централи е поставена под
потенциалното въздействие на различни външни и вътрешни
опасности, както и на рискове, произтичащи от възможни откази на
оборудването. Следователно, зад всяко решение, свързано с
изменение в проекта, трябва да се оцени баланса на различните
рискове, т.е. да се отчете, че мерките за намаляване на даден риск
могат да повишат друг. Практиката показва, че точно този аспект от
прилагането на рисково базиран подход илюстрира по
безапелационен начин адекватността и целесъобразността на
интегрирането на детерминистичните и вероятностните методи.
В съответствие с вероятностния анализ на безопасността
(ВАБ), като примери за въпроси, свързани с безопасността, които
изискват разрешение и могат директно да бъдат решени с
интегриран процес на взимане на решения, могат да бъдат
посочени следните:
 проекта или експлоатацията на атомната централа;
 технологичния регламент на централата/експлоатационни
предели и условия;
 честотата на инспекции по време на експлоатация,
изпитване по време на експлоатация, поддръжка,
задължителни престои;
 организация за осигуряване на качеството - в частност,
дали да бъде въведен диференциран подход при
осигуряване на качеството, който отчита приноса към риска
на отделните типове оборудване;
 допустимите комбинации от компоненти на системите за
безопасност, което може да бъде изведено от експлоатация
при работа на мощност и при спрян реактор;
 аварийни процедури и мерки за управление на аварии.
Използване на рисково базиран подход за оценка на
модернизацията на АЕЦ „Козлодуй“
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Мерките, реализирани в рамките на Програмата за
модернизация на 5 и 6 блокове на АЕЦ „Козлодуй“ (ПМ) в периода
2002 - 2007 г., могат да се обобщят в следните основни групи:
 Група 1 – мерки за подобряване на безопасността, свързани
с проекта. Тези мерки са насочени към подобряване на
проекта, така че той да отговаря на съвременните
нормативни документи, които се използват в света;
 Група 2 - допълнителни изследвания и експертни оценки. В
тази група са включени мерки, предвиждащи изследвания,
необходими за подобряване на безопасността или
определящи необходимостта от модернизация на системите
и оборудването. В тази група са включени и изследвания,
които трябва да обосноват приемането на един или друг
вариант за подобряване на проекта;
 Група 3 – мерки, свързани с подобряване на
разполагаемостта на системите. В тази група мерки е
включена модернизацията на оборудване, което е показало
ниска надеждност по време на експлоатация. Това
оборудване е свързано предимно с надеждна и стабилна
работа на блоковете, намаляване на броя на спиранията на
блоковете за ремонт и в крайна сметка повишаване
разполагаемостта и икономическите показатели на
блоковете. Мерките от тази група визират само
чувствителното повишаване на нивото на разполагаемост,
без пряко въздействие върху безопасността. Необходимо е
да се отчете, че повишаване на общото ниво на надеждност
на експлоатацията на блока в основата си води до
повишаване на нивото на безопасност с оглед на
намаляване на режимите, при които отклоненията от
нормалната експлоатация на блока прерастват в аварийни
режими;
 Група 4 – мерки за подобряване на експлоатационните
условия. Това са мерки, свързани с повишаване на
ефективността на работата - оптимизиране на дейностите
по ремонта и поддръжката, оптимизиране на планирането и
изпълнението на работите, подобряване на документацията
(инструкции за ремонт и експлоатация) и др.
В рамките на последната актуализация на ВАБ ниво 1 на АЕЦ
„Козлодуй“, извършена през 2010 г. е проведена оценка на
влиянието на програмата за модернизация върху общата оценка за
риска от експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй“, изразена чрез честота
за повреда на горивото. Реално, сравнението е възможно само по
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отношение на резултатите от ВАБ ниво 1 при работа на блока на
мощност, тъй като съществуващия модел при ниска мощност и
спрян реактор отчита, практически повечето от мерките,
реализирани в рамките на програмата за модернизация.
В резултат на внедряването на мерките от програмата за
модернизация, риска от експлоатацията на блоковете е намален
почти седем пъти. Сравнението на резултатите от ВАБ ниво 1 при
работа на блока на мощност е представено в табл. 4.1.
Необходимо е да се отбележи, че в актуализирания модел на
ВАБ са отчетени всички зависимости от ИС- нещо, което не е
изпълнено в модела, отчитащ състоянието на блока преди
модернизацията (например не са обхванати зависимостите в
реакцията на блока, произтичащи от ИС, свързани с отказ на
секции).
В
актуализирания
модел
на
ВАБ
са
отчетени
последователностите с не затваряне на разтоварващите устройства
по втори контур (БРУ-К и/или БРУ-А) след сработване на АЗ на
реактора, докато в предишния модел това не е отчетено, а е
направено допускане, че те не са съществени.
Друг основен момент, който трябва да се отчита при
сравняването
на
резултатите,
е
третирането
на
последователностите с несработване на активната зона на реактора
(ATWS последователностите). В актуализирания модел на ВАБ, те са
включени и отчетени като всички останали последователности. В
предишния модел на ВАБ те са оценени отделно и не са включени в
честота за повреда на активната зона. Отчитането им би довело до
резултат от 7,64.10-5 за 1 г., т. е. около 8 % са недооценени в стария
модел.
Прегледът на програмата за модернизация показва, че 38% от
всички мерки са свързани с модификации по системите и
оборудването. От тях приблизително 90 % са свързани с
повишаването на нивото на надеждност на съществуващите системи
на блока. Предвидени са мерки, свързани с инсталиране и
внедряване на нови системи и съоръжения, които са пряко
свързани с повишаване нивото на безопасност.
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Таблица 4.1.
Сравнение на резултата за ВАБ ниво 1 при работа на блока на мощност

Група ИС

Честота
Честота
на
на
повреда
Нов Стар групата,
на АЗ,
код код
1/год.
1/год.

Условна
Честота
вероятност Относит.
на
за повреда
дял, % групата,
на АЗ
1/год.

Стар резултат

Честота
на
повреда
на АЗ,
1/год.

Условна
Относит.
вероятност дял, %
за повреда
на АЗ

Нов резултат

Много голям теч на A
топлоносител

L0

1,0E-07

1,00E-07

1,00E+00

0%

1,0E-07

1,00E-07

1,00E+00

1%

Голям теч от І-ви L1
контур

L1

5,4E-05

3,04E-06

5,62E-02

4%

1,5E-04

5,26E-07

3,42E-03

5%

Среден теч от І-ви L2
контур

L2

1,3E-04

8,11E-07

6,24E-03

1%

1,8E-05

8,24E-09

4,54E-04

0%

Малък теч от І-ви
контур

L3
4,4E-03

2,16E-06

4,90E-04

3%

3,0E-03

2,22E-07

7,34E-05

2%

2,2E-02

1,09E-06

4,96E-05

2%

2,0E-02

1,81E-06

8,98E-05

17%

L3

L5
L6

Много малък теч от L4
І-ви контур

L4
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Група ИС

Честота
Честота
на
на
повреда
Нов Стар групата,
на АЗ,
код код
1/год.
1/год.

Условна
Честота
вероятност Относит.
на
за повреда
дял, % групата,
на АЗ
1/год.

Стар резултат

Честота
на
повреда
на АЗ,
1/год.

Условна
Относит.
вероятност дял, %
за повреда
на АЗ

Нов резултат

Теч от първи контур V1
извън ХЗ

L7

2,2E-03

2,40E-06

1,09E-03

3%

4,7E-05

8,16E-09

1,72E-04

0%

Голям теч от първи S1
във втори контур

L8.1 1,0E-07

1,00E-07

1,00E+00

0%

1,0E-07

1,00E-07

1,00E+00

1%

Разуплътняване на S2
капака на колектора

L8

1,0E-03

1,10E-05

1,10E-02

15%

2,6E-04

1,76E-06

6,72E-03

16%

Скъсване
тръбичка в ПГ

на S3

L9

5,0E-03

5,46E-06

1,09E-03

8%

1,5E-03

1,59E-06

1,06E-03

15%

T1

T1

9,1E-01

1,12E-06

1,22E-06

2%

2,5E-01

6,42E-07

2,53E-06

6%

Преходен
процес T2
без II контур

T2

1,3E-01

8,76E-06

6,74E-05

12%

6,8E-02

1,64E-06

2,40E-05

15%

Изолиране
хермозоната

T3

4,4E-02

8,28E-07

1,88E-05

1%

7,6E-03

3,36E-08

4,41E-06

0%

Стандартен
преходен процес

на T3
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Група ИС

Честота
Честота
на
на
повреда
Нов Стар групата,
на АЗ,
код код
1/год.
1/год.

Условна
Честота
вероятност Относит.
на
за повреда
дял, % групата,
на АЗ
1/год.

Стар резултат

Честота
на
повреда
на АЗ,
1/год.

Условна
Относит.
вероятност дял, %
за повреда
на АЗ

Нов резултат

Преохлаждане
на T4
активната
зона
(неизолируем теч от
ПГ)

T4

2,5E-03

5,11E-07

2,04E-04

1%

3,0E-02

9,74E-08

3,26E-06

1%

Преохлаждане
на T5
активната
зона
(изолируем теч от
ПГ)

T5

2,2E-02

4,38E-06

1,99E-04

6%

3,1E-03

6,75E-07

2,15E-04

6%

Административно
спиране на блока

-

4,2E-02

1,22E-07

2,94E-06

1%

Т6

Загуба на външно T7
електрозахранване

T7

2,7E-02

2,91E-05

1,08E-03

40%

2,1E-02

1,05E-06

5,06E-05

10%

Загуба на СБ

T8

1,3E-04

1,80E-06

1,38E-02

2%

3,3E-04

3,50E-07

1,05E-03

3%

Общо

T8

7,05E-05

100%
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1,07E-05

100%

Фиг. 4.3. Разпределение на мерките за повишаване на
надеждността на системите и оборудването
Разпределението на мерките по различните категории системи
съгласно Наредбата за осигуряване безопасността на ядрените
централи e представено на фигура 4.3. Както се вижда, основният
брой мерки е насочен към повишаване надеждността на системите,
важни за безопасността и системите за безопасност, което от своя
страна предопределя значително влияние на програмата за
модернизация върху повишаването на нивото на безопасност на
блока като цяло.
Един от основните фактори за повишаване надеждността на
системите и оборудването, е свързан със замяната на оборудване с
изтекъл ресурс с ново, за което надеждностите показатели са подобри. Както се вижда от фиг. 4.4, най-голям е процентът на
повишаване на надеждността от замяна на едно оборудване с друго
при системите за нормална експлоатация. Утвърдената световна
практика показва, че експлоатиращите организации на подобни
блокове изразходват средно годишно за подмяна на такъв тип
оборудване или модернизации от порядъка на 8 - 10 млн. USD.
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Фиг. 4.4. Разпределение на мерките според типа на дейностите.
Характерни за системите за безопасност и системите, важни за
безопасността, са модификациите свързани с изменение на
схемните решения. Този резултат се определя от факта, че тези
модификации са насочени към разширяване на спектъра на
използване на системите в аварийни режими, както към
предотвратяване на откази на системите, свързани с повишаване на
нивото на резервираност на изпълнение на функциите за
безопасност.
Детайлният анализ на влиянието на отделните мерки показва,
че значителното понижаване на честотата за повреда на активната
зона се определя най-вече от въвеждането на следните мерки от
мащабната програма за модернизация:
 въвеждане в експлоатация на общ станционен дизел
генератор (ДГ);
 подмяна на ПК ПГ, позволяваща използването им за
разхлаждане на първи контур;
 подмяна на прекъсвачите 6kV и 0,4kV;
 въвеждане на симпомно-ориентирани аварийни инструкции
(СОАИ);
 промяна на управлението на системите за нормална
експлоатация, базирано на цифровата система Ovation.
Съществена част от мерките е съсредоточена върху системите
за електрозахранване и контролно-измервателни прибори и
автоматика. Това води до значително намаляване на риска, тъй като
тези системи определят съответно около 28% и 15% от оценката за
риска преди реализирането на програмата за модернизация. Това,
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от своя страна, предопределя значителното намаляване на приноса
на изходни събития с преходни процеси, както е показано на фиг.
4.5 и 4.6. От тези мерки следва да се подчертае влиянието на
мерките, свързани с повишаване на надеждността на системите за
електрозахранване (по-специално ДГ и монтирането на нов
общоблочен ДГ). Отчитайки, че преди програмата за модернизация,
рискът, свързан със загуба на външно електрозахранване е
съставлявал 39 % от общия риск, тези мерки са в основата на
наблюдаваното значително намаление.

Фиг. 4.5. Сравнение на резултата за ВАБ ниво 1 при работа на блока
на мощност по категории изходни събития
Мярката, свързана със замяна на топлоизолацията в
хермозоната (ХЗ), е насочена директно към повишаване нивото на
безопасност с оглед овладяване на аварийни режими с теч от първи
контур. В този случай се наблюдава повишаване с над 5 % на нивото
на безопасност при цялостно елиминиране на проблема.
Както се вижда от табл. 1 и фиг. 4.6 разпределението по групи
на изходни събития не е равномерно и се открояват явни
доминантни приносители. Въпреки това трябва да се отбележи, че
приносът на нито една от групите не надхвърля 20%. Това показва,
че мерките от програмата за модернизация са допринесли
значително за балансиране на риска и са насочени към
действителните проблеми при осигуряване на безопасността.
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Фиг. 4.6. Сравнение на резултата за ВАБ ниво 1 при работа на блока
на мощност по отделните групи изходни събития.
Може да се обобщи, че рискът от експлоатацията на блоковете
при работа на мощност се определя в значителна степен от
събития, за които блокът е адекватно проектиран и независимо от
огромния брой на възможните пътища за достигане на повреда на
активната зона на реактора, всички те са пренебрежимо малки като
честота. В този смисъл, подобряване на нивото на безопасност
може да бъде постигнато само чрез съществена промяна в проекта
на системите.
Отстраняването на излишния консерватизъм от модела също е
фактор, определящ получения резултат. Като основни аспекти в
тази посока могат да се определят:
 отчитане на възстановяването на външната мрежа при
възникване на загуба на външно захранване;
 определяне на вероятностите за откази по обща причина
(ООП) чрез прилагане на метода на многото гръцки букви
(MGL);
 изпълнение на специфични за целите на ВАБ термо
хидравлични анализи;
 използване на специфични данни и прилагане на байесов
(Bayesian) подход.
Прегледът на мерките от програмата за модернизация на 5 и 6
блокове на АЕЦ „Козлодуй“ чрез модела на ВАБ ниво 1, при работа
на блока на мощност показва, че рискът от експлоатацията на
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блоковете (изразен чрез честота за повреда на активната зона при
работа на блока на мощност) е намален седем пъти.
В заключение може да се обобщи, че прилагането на рисково
базирания подход определя възможността за реализиране на един
непрекъснат процес за подобряване на безопасността и
ефективността при експлоатацията на сложни технологични
съоръжения, каквито са атомните централи.
Резултатите от ВАБ следва да се използват за подобряване на
безопасността и за демонстриране на необходимостта от
изменения, както и за оценка на техния приоритет. Методите на ВАБ
се използват при оценката на опционални решения в проектирането
на изменения на системите. ВАБ се използва за идентифициране на
слабите и силни страни на подобрението в проекта и
експлоатационните характеристики (от гледна точка на риска от
експлоатация на централата). Оценката може да включва
изследвания на варианти и опции. Аргументите от ВАБ е
необходимо да бъдат използвани в подкрепа на избора,
проектирането, внедряването, обосновката и лицензирането на
модификациите на атомната централа.
Отчитайки предимствата от прилагането на рисково базирания
подход, от 2010 г. е въведено нормативно изискването
лицензиантът да представя на Агенция за ядрено регулиране
вероятностна оценка на влиянието на изменението в проекта върху
безопасността на атомната централа със заявлението за извършване
на самото изменение.
4.2. Оценка на уязвимостта на ядрени съоръжения при
злонамерени действия
Ядрените съоръжения и в частност атомните електроцентрали
са важна част от критичната енергийна инфраструктура на страната.
Темата за тяхната уязвимост при злонамерени действия е актуална,
тъй като на територията на Република България има действащо
хранилище за радиоактивни отпадъци (Нови Хан), както и
действаща атомна електроцентрала (АЕЦ „Козлодуй“). Те биха
могли да бъдат потенциална цел, особено в обстановка на
значителен миграционен поток от лица от рискови държави,
транзитно преминаващи или лица, търсещи убежище в България.
Злонамерено действие срещу ядрено съоръжение би имало
следните ефекти:
 сериозен психологически ефект върху населението, както в
страната, така и в чужбина;
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 акт на саботаж или злонамерено действие срещу атомна
електроцентрала в една държава биха могли да доведат до
спиране на мощности в друга държава поради съображения
за сигурност (например в резултат от политически натиск);
 атомната електроцентрала генерира сериозен дял от
електроенергията на страната (фиг. 4.7) и дори временно
спиране на мощностите в следствие на злонамерено
действие би имало сериозен икономически ефект;
 сериозна авария, причинена от злонамерени действия, би
могла да доведе до изтичане на радиоактивни материали в
атмосферата с необратими последствия за околната среда и
здравето на населението.

Фиг. 4.7. Генерация и пренос на електроенергийната система към
20.01.2017 г. в 15:20 ч.
Според техническо ръководство за защита на атомните
електроцентрали срещу саботаж, разработено от МААЕ, заплахите
свързани със злонамерени действия се делят на:
 заплахи тип 1 (ТТ1, threat type 1), причинени от саботьори,
имащи за цел да проникнат в съоръжението (с или без
помощ отвътре) и да причинят вреда;
 заплахи тип 2 (ТТ2, threat type 2), инициирани извън
границите на съоръжението, т.е. извършителите на
злонамерените действия не се намират на територията на
площадката. Като примери за такива заплахи могат да
бъдат споменати атаки с гранатомет или злонамерен удар
със самолет.
Тъй като са регистрирани редица случаи на пробив в
сигурността на граждански и военни ядрени съоръжения, в
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материала по-подробно ще бъдат разгледани заплахите от тип 1 и
по-специално тези, предизвикани от лица с достъп до съответното
съоръжение – т. нар. „инсайдери“ (от англ. insider). В Таблица 4.2 е
направен списък с кратко описание на някои от случаите на пробив
в сигурността на ядрени съоръжения.
Таблица 4.2.
Примери за пробив в сигурността на ядрени съоръжения
Дата

Държава

Съоръжение

Описание

1971 г.

САЩ

АЕЦ Indian Point

Механик, служител на централата
нарочно причинява пожар с щети
за 5 - 10 мил. долара.

1975 г.

Германия

AEЦ Biblis

Депутат внася базука под палтото
си и я дава на директора.

1977 г.

САЩ

АЕЦ Fort St. Vrain

Инспектор
от
Националната
Регулаторна Комисия е допуснат
до
контролната
зала
без
легитимация.

1980 г.

САЩ

Инсталация
за Бивш
служител
използва
производство
на документ с изтекъл срок и си
плутоний Savannah River осигурява достъп.

Система за физическа защита. Системата за физическа
защита (СФЗ) срещу саботаж представлява комбинация от
техническо обезпечаване (системи за сигурност), организационни
мерки и процедури (например организация на охраната) и
инженерни мерки (например организацията на генералния план на
съоръжението).
Дефиниране на понятието „инсайдер“. Терминът „инсайдер“
се използва за саботьор, който има оторизиран достъп до ядреното
съоръжение или до чувствителна информация, свързана с него. За
всички саботьори, които не са инсайдери се използва терминът
„аутсайдер“ (англ. outsider).
Инсайдери могат да бъдат служители, представители на
институции, регулационни органи, както и фирми осигуряващи
логистични услуги и поддръжка в съоръжението. Те могат да бъдат
и служители на силови ведомства, които биха могли да се
възползват от служебното си положение, за да си осигурят достъп.
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Инсайдерите поставят сериозно предизвикателство пред СФЗ.
Поради възможността за достъп и познаване на съоръжението (ако
са служители), те могат да заобикалят и преодолеят елементи на
СФЗ. Поради същите причини, те са в по-добра позиция да изберат
най-уязвима цел и да подберат най-подходящото време, за да
извършат злонамерения акт.
Идентифициране на потенциални инсайдери. Инсайдерите
могат да имат различна мотивация за извършване на злонамерено
действие. Тя може да е плод на идеологични, религиозни,
финансови или психологически подбуди, а също така и на натиск,
упражняван върху тях или членове на семействата им. В зависимост
от мотивацията им, инсайдерите могат да действат импулсивно или
по предварително подготвен и обмислен план, сами или в група.
Категориите инсайдери са показани схематично на фигура 4.8.

Фиг. 4.8. Категории инсайдери.
Пасивните инсайдери, обикновено, не са склонни да прибягват
до насилие и ограничават участието си до осигуряване на
информация на други саботьори, които планират злонамерено
действие.
Активните инсайдери са готови да осигуряват информация и
сами да вземат участие в злонамереното действие като помагат за
елиминирането на елементи от СФЗ или, в крайна сметка, сами да
извършат деянието. Тези от тях, които са склонни да употребят
насилие, биха го сторили, без значение дали това ще увеличи
шансовете им за успех.
При идентифициране на потенциални инсайдери би трябвало
да се имат предвид следните аспекти:
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 те могат да бъдат служители, заемащи различни длъжности
в предприятието, стопанисващо съоръжението (от найниски до най-високи). Инсайдери биха могли да бъдат
служители на външни фирми и организации, които имат
достъп;
 инсайдерите биха могли да имат:
o достъп до част или всички зони на съоръжението,
включително и критични такива;
o старшинство над членове на персонала;
o познания относно генералния план на съоръжението,
СФЗ, транспортни процедури, както и поверителна
информация;
o технически познания и умения;
o достъп и умения за работа с опасни вещества и
материали.
Идентифициране на потенциално опасни ситуации.
Определени ситуации биха могли да бъдат потенциално опасни или
с повишен риск по отношение заплахата от инсайдери. Такива са
транспорт на опасни материали, строително-монтажни работи или
дейности по поддръжка на съоръжението. Като пример може да се
даде т.н. планово презареждане и ремонт в атомната
електроцентрала. В периода от време, когато реакторите се
зареждат със свежо гориво, при спрели мощности, се извършват
значителни по обем ремонтни дейности и дейности по поддръжка
на конструкциите, системите и компонентите (КСК). В този период
от време се увеличава броят на лицата с достъп до централата,
което води до увеличаване на риска от злонамерено действие.
Идентифициране на потенциални цели за саботаж. Докато
организацията на СФЗ има за цел да отговори на въпроса „Как да се
защити съоръжението?“, то процесът по идентифициране на
потенциалните цели за злонамерени действие (Vital Area
Identification) има за цел да отговори на въпроса „Какво точно да се
защити?“. Различават се следните основни типове цели:
 КСК, чиито отказ в резултат от злонамерено действие би
довел до авария с изхвърляне на радиоактивни материали в
атмосферата;
 КСК, свързани с производството на електрическа енергия;
 локации на територията на съоръжението, откъдето могат
да се откраднат опасни материали.
Идентифицирането на целите от първата група става на база
докладите за техническа обосновка на безопасността, както и на
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вероятностните анализи на безопасността при външни въздействия.
Анализирайки гореспоменатите доклади, специалистите по
безопасност, в сътрудничество със специалисти по сигурност,
идентифицират КСК, чиито отказ в резултат на саботаж би станал
иницииращо събитие за аварийни последователности с недопустими
последствия за здравето и живота на населението.
По отношение на саботаж на електропроизводството и кражба
на опасни материали, се идентифицират всички съоръжения,
свързани с генерирането на електрическа енергия и локации за
съхранение на опасни материали, като се планират мерки за
тяхната защита от нерегламентиран достъп.

Фиг. 4.9. Подход за превенция и защита от злонамерени действия.
Мерки срещу потенциални инсайдери. Мерките срещу
злонамерени действия, извършени от инсайдери, се делят на
превантивни и защитни. Подходът за превенция и защита е показан
схематично на фиг. 4.9. Превантивните мерки най-общо включват
отказ на достъп на лица, проявяващи рисково поведение, отнемане
на достъпа на такива лица, както и ограничаване на възможността
за извършване на злонамерен акт чрез ограничаване на физически
достъп или ограничаване на правомощия.
Превантивните мерки са описани по-подробно в Таблица 4.3.
Таблица 4.3.
Мерки за превенция на злонамерени действия
а)

Установяване
самоличността

на Установява се самоличността на кандидата за достъп,
включително и чрез използване на биометрични данни.
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б)

Оценка
на Лицето-кандидат за достъп се проучва за прояви на
благонадеждността рисково поведение и се оценява наличие на мотивация
за извършване на злонамерено действие поради
подбудите, споменати по-горе в текста.

в)

Ескорт
и При определени ситуации може да се окаже трудно да
наблюдение
на се направи оценка на благонадеждността на
временно-заети
кандидатите за достъп, например, поради големия им
брой. В такъв случай
ескортът и наблюдението
лица
гарантират, че дадено лице изпълнява стриктно
предварително заявени дейности в предварително
заявени зони на съоръжението.

г)

Конфиденциалност

д)

Удовлетворение на Установяване на колегиална атмосфера, както между
служителите,
така
и
между
служителите
и
служителите
ръководството. Недоволство на служител може да е
движещ мотив за извършване на злонамерен акт.

е)

Физическо
разделяне на зони

ж)

Разделяне
дейностите

з)

Санкции

Ограничаване на достъпа и количеството информация
до необходимия минимум за изпълняване на
служебните задължения.

Разделянето на съоръжението на зони с различна
степен на достъп намалява риска от саботаж и кражба
на опасни материали. Достъп на даден служител се
осигурява само до зоните, в които той изпълнява
непосредствените си задължения.

на Пълна информация за изпълнение на технологични
процеси или дейности се дава само на лицата,
непосредствено заети с тяхното изпълнение.
Потенциалните саботьори трябва да са наясно, че
съзнателно нарушаване на процедури и предписания за
сигурност води до сериозни санкции, вкл. и
наказателна отговорност.

Мерките по защита при злонамерено действие включват:
Засичане: Засичането на саботьора (или саботьорите) в
момента на иницииране се осъществява чрез:
 наблюдение и контрол посредством технически средства
или между самите служители. Въведено е понятието „two
person rule“ , т. е. в критични по отношение на сигурността
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зони трябва да работят поне двама опитни служители,
които да се контролират един друг;
за да бъде ефективно, засичането на злонамерена дейност
трябва да се анализира и оцени в конкретна ситуация. Не
всяко съмнително поведение означава непременно
саботаж. В този смисъл забавянето на потенциалния
саботьор чрез допълнителни физически бариери увеличава
шанса за засичане на нерегламентирана дейност;
проследяване
в
реално
време
движението
и
местоположението на служителите в периметъра на
съоръжението;
често саботьорите се нуждаят от оборудване (инструменти,
апаратура), което не е налично или е трудно достъпно на
площадката на съоръжението. Засичане на злонамерено
действие може да стане именно в момент, когато саботьор
се опитва да внесе нерегламентирано подобни вещи;
специализирани технически средства се монтират в зони за
съхранение на опасни материали, за да се ограничи
възможността за кражба.

Забавяне: Забавянето на саботьор става посредством
въвеждането на процедури, физически бариери, както и/или
реакция на персонала. Повечето бариери (физически такива и
процедури) са предвидени по-скоро да забавят инсайдера,
отколкото да предотвратят фактическото извършване на
злонамереното деяние. Последното може да бъде пресечено при
своевременна намеса на персонала и/или специално подготвени
служители от охраната на обекта;
Реакция срещу злонамереното действие: Реакция при
злонамерено действие оказва както оперативният персонал, така и
охраната. Обикновено действията на персонала са насочени към
локализиране на щетите от действието, докато охраната реагира
срещу самия инсайдер. В този смисъл, от съществено значение е
служителите в съоръжението или във фирми-подизпълнители,
работещи на територията на му, да притежават нужната подготовка
за засичане/установяване на подобен род лица и готовност за
адекватна и навременна реакция по предотвратяване настъпването
на вредни последствия за живота и здравето на населението и
материалните активи.
Когато злонамереното действие е осъществено, се взимат
мерки по ограничаване на щетите и защита на персонала и
населението.
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4.3. Добри практики в управлението на риска от тежки
аварии в атомни електроцентрали
Управлението на риска и поддържането на високо ниво на
безопасност в атомните централи е неотменна част от живота
(проектиране, експлоатация и извеждане от експлоатация) на този
тип
съоръжения.
В
параграфа
ще
бъдат
представени
характеристиките на риска от тежки аварии в АЕЦ „Козлодуй“ и
добрите практики, които се прилагат при управление на риска от
тежки аварии. Ще бъде представена обзорна информация за
същността, целите и приложенията, вероятностен анализ на
безопасността (ВАБ) ниво 2, който представлява част от цялостната
оценка на риска, респ. нивото на безопасност на атомната
електроцентрала.
Риск в атомните електроцентрали и видове оценки.
Понятието риск в атомните електроцентрали се свързва с
радиологичните последствия от експлоатацията на АЕЦ. В понятието
експлоатация се включват както нормалната работа на
съоръжението, така и всички възможни отклонения от нормалната
работа и аварийни режими. В този смисъл количествената оценка
на риска (1) представлява произведение от честотата за възникване
на събитие (входно въздействие), условната вероятност за повреда
на горивото, условната вероятност за изхвърляне радиоактивни
продукти и условната вероятност за реализиране на конкретни
последствия от това изхвърляне (напр. влияние върху населението,
влияние върху околната среда, икономически последствия и т. н.).
РИСК = IE* pCD* pRC* pconseq

(1)

където:
IE е честота на възникване на изходно събитие;
pCD – условна вероятност за повреда на горивото;
pRC – условна вероятност за изхвърляне на радиоактивни
продукти в околната среда с определени характеристики;
Pconseq – условна вероятност за реализиране на конкретни
последствия.
Предвид потенциала от много тежки последствия за
население, околна среда и икономиката на една или повече
държави, оценката на риска от експлоатацията на атомна
електроцентрала представлява неотменна част от изискванията за
лицензиране и поддържане на лиценза на централата.
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Могат да се разграничат два основни типа количествени
оценки на риска: детерминистична и вероятностна. В рамките на
детерминистичната оценка се изследва изменението на конкретни
параметри (като температура, налягане и т. н.), като последните се
сравняват с предварително определени в нормативните документи
гранични стойности. Не надвишаването на определените стойности
има за цел да демонстрира съответствие с поставените изисквания
за безопасност на съоръжението. Вероятностната оценка обхваща
определяне на честотата на възникване на физически възможните
входни въздействия (събитие, което води до нарушаване на
нормалната експлоатация) и последствията от тях (условната
вероятност за получаване на конкретно последствие). Тук се
разглеждат вероятностни оценки за анализ на риска. Следва да се
отбележи, че вероятностните анализи се основават на
детерминистичните чрез директно използване на резултатите от тях
или чрез индиректно използване на изводите от тях.
Вероятностният анализ на безопасността е разделен условно
на три части:
 ВАБ ниво 1 – анализира аварийните режими от момента на
възникването им до повреда на активната зона (горивото)
или до стабилно безопасно състояние;
 ВАБ ниво 2 - анализира аварийните режими от момента на
повреда на активната зона (горивото) до установяване на
изхвърлянията в околната среда или стабилно безопасно
състояние (изхвърлянията са по-ниски от нормативно
изискуемите);
 ВАБ ниво 3 - анализира разпространението на изхвърлените
радиоактивни продукти в околната среда и последствията
от тях.
На фигура 4.10 е представена
изпълнение на отделните части на ВАБ.

последователността

на

Пълният риск от експлоатацията на атомна електроцентрала се
получава само при изпълнението и на трите нива на ВАБ.
Независимо от това, за всяко ниво на ВАБ се получават различни
параметри на риска, които могат да бъдат използвани при
управлението на риска в централата. Следва да се отбележи, че
държавите, в които се изисква и съответно изпълнява ВАБ ниво 3,
са малко на брой. В повечето държави, в които се експлоатира
атомна електроцентрала, се изискват само ВАБ ниво 1 и 2.
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Входно
въздействие
(Изходно
събитие)

ВАБ ниво 2
реакция на
горивото и
контейнмента
(развитие на
тежка авария)

ВАБ ниво 1
Реакция на
системите на
блока
(Аварийни
последователн
ости)

Аварийни
последователн
ости водещи
до повреда на
горивото

Радиоактивни
изхвърляния

ВАБ ниво 3 влияние
на външни фактори:
 Тип на
изхвърлянията
 Метеорологични
данни
 Население
 Евакуация

Последствия:
Заболявания или
замърсяване на
околната среда

Фиг. 4.10. Последователност на отделните части на ВАБ.
Тежка авария в АЕЦ. Съгласно наличната класификация на
авариите и аварийните състояния, както и липсата на еднозначно
дефинирано понятие за тежка авария, се прави следното
уточнение:
 проектна авария е авария, с отчитането на която се
проектира
атомната
централа
в
съответствие
с
определените проектни предели, включително за степен на
повреждане на горивото и освобождаване на радиоактивни
вещества в околната среда;
 надпроектна авария е авария, чиито последствия са потежки от проектната авария, но без значително повреждане
на активната зона;
 тежка авария е авария, която предизвиква значително
повреждане на активната зона.
С тези дефиниции се прави уточнението, че под понятието
„тежка авария“ ще се разбира такава авария, при която се достига
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до повреда с надвишени проектни предели на горивото – тежко
повреждане. Тъй като проектния предел за температурата на
обвивката е 1200 °С, то тази стойност се приема като критерий за
начало на тежката авария. Други проектни критерии са локалната
дълбочина на окисление на обвивката на топло отделящите
елементи (над 18 % от началната дебелина) и степента на
реагиралия цирконий (повече от 1 % от масата на топло отделящия
елемент). Доколкото към настоящия момент няма надеждно
средство за оценка на последните два параметъра в условията на
тежка авария нито с помощта на програмен код, нито по
измервателен път, то като основен критерий за преход към тежка
авария се явява температурата на обвивката на топло отделящия
елемент. Именно температури от този порядък са приети като
реперни при определяне на момента за начало на тежка авария в
реални условия.
Вероятностен анализ на безопасността ниво 2.
Вероятностен анализ на безопасността ниво 2 представлява част от
вероятностната оценка на риска на АЕЦ. В рамките на ВАБ ниво 2 се
изследва реакцията на блока (ядреното съоръжение) след
настъпване на тежка авария. Под реакция на блока следва да се
има в предвид реакцията на всички системи на блока, които са
проектирани и/или могат да се използват при управление
(изключване, ограничаване или минимизиране) на последствията от
развитието на тежката авария, както и действията на оператора. В
много случаи тази реакция се свежда до реакция на системите,
които осигуряват функцията на изолиране на херметичната
конструкция. Поради това, често под реакция на блока се има
предвид именно реакция на херметичната конструкция и системите,
които осигуряват нейната функция. Причината за това е, че
настъпването на повреда на горивото предполага нарушаване
целостта на обвивката на топлоотделящите елементи (в които се
разполага горивото) и първи контур (представлява граница на
охлаждащата среда на горивото в реактора), които представляват
първите две бариери пред разпространението на радиоактивните
продукти. От това следва, че единствената бариера пред
разпространението на радиоактивните продукти в околната среда
остава т. нар. херметична конструкция или контейнмент, както още
е възприето. Следва да се отбележи, че наличието или липсата на
херметична конструкция зависи от типа на реактора, респективно
блока.
Времевата рамка на анализа се определя от момента на
настъпване на тежка авария (повреда на горивото) до момента на
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реализиране на изхвърляния в околната среда или до прекратяване
на тежката авария (в случаите на запазване на целостта на
последната бариера, т. е. херметичната конструкция). В този
смисъл може да се каже, че ВАБ ниво 2 обхваща всички възможни
пътища на протичане на тежка авария. Освен това, този анализ
предоставя входна информация за анализа на последствията от
тежката авария, свързана с изхвърлените продукти на делене в
околната среда.
Използване на резултатите на ВАБ ниво 2. Най-често
използваните количествени показатели или параметри на риска,
които се получават като резултат от ВАБ ниво 2 са:
 честотата за големи ранни изхвърляния (LERF – Large Early
Release Frequency) - дефинира се като честотата на онези
аварийни последователности, които водят до значителни,
не смекчени изхвърляния от херметичната конструкция (ХК)
към момент от времето преди да е приключена
ефективната
евакуация
на
близко
разположеното
население, така че да е налице възможност за ранни
здравословни последствия, [1/г.];
 честотата за големи изхвърляния (LRF – Large Release
Frequency) - дефинира се като честота на голямо
изхвърляне на радиоактивен материал от атомната
електроцентрала, [1/г.].
 Резултатите от ВАБ ниво 2 се групират в т. нар. категории
на изхвърляния, които в зависимост от своите
характеристики се групират в някой от посочените по-горе
параметри на риска. В Таблица 4.4 е показан пример за
категории на изхвърляния от ВАБ ниво 2 на блокове 5 и 6 на
АЕЦ „Козлодуй“.
Таблица 4.4.
Категории на изхвърляния
Категория
на
изхвърляне

Описание

Средна
честота
[y-1]

RC0

Успех на разхлаждане на стопилката. Плътна ХК - 9,40.10-6
изхвърлянията са под нормативните.

RC1

Неизолирана ХК или отказ в ранната фаза. 8,08.10-7
Изхвърлянията започват < 12 часа от началото на ИС
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Категория
на
изхвърляне

Описание

Средна
честота
[y-1]

към РО.
RC2

Неизолирана ХК или отказ в ранната фаза. 7,45.10-8
Изхвърлянията започват между 12 и 24 часа от
началото на ИС към РО.

RC3

Неизолирана ХК или отказ в ранната фаза. 7,53.10-7
Изхвърлянията започват < 12 часа от началото на ИС
към атмосферата.

RC4

Неизолирана ХК или отказ в ранната фаза. 2,86.10-7
Изхвърлянията започват < 12 часа от началото на ИС
към атмосферата. Реакторът е отворен.

RC5

Неизолирана ХК или отказ в ранната фаза. 1,98.10-7
Изхвърлянията започват между 12 и 24 часа от
началото на ИС към атмосферата. Реакторът е
отворен.

RC6

Изолирана ХК. Изхвърляне към РО - пробив на плочата 8,29.10-7
на кота 13.2. Активността по Cs-137 е по-малка от
3,0Е13 Bq до края на пресмятането.

RC7

Изолирана ХК. СС е в работа. Отказ поради горене на 6,13.10-8
водород в късната фаза. Изхвърлянията започват
между 24 и 48 час от началото на ИС и са към
атмосферата.

RC8

Изолирана ХК. СС е в работа. Отказ в средната фаза 2,90.10-11
(след отказ на корпуса) поради горене на водород,
HPME,
външно-корпусна
парна
експлозия.
Изхвърлянията започват между 12 и 24 час от началото
на ИС и са към атмосферата.

RC9

Изолирана ХК. СС и СФПН не са в работа. Отказ в 4,02.10-9
средната или късната фаза (след отказ на корпуса)
поради горене на водород, HPME, външно-корпусна
парна експлозия. Изхвърлянията започват между 12 и
24 час от началото на ИС и са към атмосферата.

RC10

Изолирана ХК. СС и СФПН не са в работа. Отказ в 8,65.10-8
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Категория
на
изхвърляне

Средна
честота
[y-1]

Описание
късната фаза (след отказ на корпуса). Изхвърлянията
започват между 24 и 48 час от началото на ИС и са към
РО - пробив на плочата на кота 13.2.

RC11

Изолирана ХК. СС не е в работа. Отказ в средната или 8,13.10-8
късната фаза (след отказ на корпуса) поради горене на
водород, опресоване или неизолиране на СФПН.
Изхвърлянията започват между 24 и 48 час от началото
на ИС и са към атмосферата.

…

…

…
3,4.10-5

ВСИЧКО

Съответно, на база на характеристиките на отделните
категории на изхвърляния може да се пресметне приносът на
отделните причини (механизми) за реализиране, например, на отказ
на контейнмента. Примерно разпределение на механизмите на
отказ на контейнмента характерни за блокове от тип ВВЕР-1000 са
представени на фигура 4.11.
Отказ на
изолирането
10%

Байпас
11%

Отказ на
бетона (само)
67%
Други
(горене,парна
експл.,
HPME,опрес.)
12%

Фиг. 4.11. Принос на различните механизми на отказ на
контейнмента (капак на реактор)
Получената чрез ВАБ ниво 2 информация, както за съответните
параметри на риска, така и за съставните му, е необходима за
целите на управлението на риска.
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ВАБ ниво 2 има съществено практическо приложение в
управлението на риска на атомната електроцентрала чрез
използване на резултатите от анализа. Резултатите от този тип
изследване предоставят съществена информация за оценка на
проекта на централата по време на целият живот на АЕЦ
(проектиране, експлоатация и извеждане от експлоатация).
Основните приложения на ВАБ ниво 2, които имат отношение
към управлението на риска, са:
 сравнение на получените резултати с целевите критерии за
безопасност;
 оценка на проекта на атомната електроцентрала,
включително:
 идентифициране на потенциални недостатъци при
управление на тежка авария;
 сравняване на различни проектни решения.
 подпомагане за разработване ръководства за управление на
тежки аварии;
 използване
на
характеристиките
на
изхвърлените
радиоактивни продукти като входни данни за аварийното
планиране;
 използване
на
характеристиките
и
честотата
на
изхвърлените радиоактивни продукти като входни данни за
анализ на последствията (ВАБ ниво 3);
 приоритизиране на изследвания, свързани с протичане на
тежка авария;
 използване за целите на рисково-ориентирани приложения
и вземане на решения.
Сравнение на резултатите с целеви критерии.
Резултатите, получени за целите на сравнение с целевите критерии
са от изключителна важност, тъй като на тяхна база се установява
нивото на безопасност на дадената атомна електроцентрала и
доколко то удовлетворява изискванията. Не постигането на
целевите критерии може да доведе до отказ на регулиращия орган
да издаде лиценз за експлоатация на съответната централа. Поради
тази причина, в повечето ВАБ разработки съответствието или не на
целевите критерии е най-съществения извод, който се получава
като резултат от изследването.
Следва да се отбележи, че в различните държави тези
критерии са различни. Съответно и резултатите от ВАБ ниво 2 също
варират по своето съдържание. Например, в случай, че в
съответната държава целевият критерий по Cs-137 е 100 TBq, което
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е граница за големи изхвърляния, а в друга 30 TBq, то получената
честотата за големи изхвърляния в околната среда ще има различен
смисъл. В първият случай, честотата за големи изхвърляния ще
обхваща всички възможни аварийни последователности, при които
изхвърлянето надвишава 100 TBq по Cs-137, а във втория, при които
изхвърлянето надвишава 30 TBq по Cs-137.
Примери за различни целеви критерии са:
1. Холандия (дефиниран):
 индивидуален риск за смърт вследствие на експлоатацията
на конкретна инсталация трябва да е по-ниска от 10-6/г.
(последствията се изчисляват за дете на 1 г.);
 обществен риск:
o риск от 10 или повече заболявания ≤ 10-5/г.;
o риск от 100 летални изхода ≤ 10-7/г.;
o риск от 1000 летални изхода ≤ 10-9/г.
2. Швеция: LRF (т.е.>0.1% началното количество изотопи) <10 -7
за година
3. Словакия:
 средна оценка за LERF ≤ 10-5/г. – съществуващи централи;
 средна оценка за LERF ≤ 10-6/г. – нови централи.
4. България: LRF (30 TBq of Cs-137) ≤ 10-6/г.
5. Швейцария:
 LERF (изхвърляния > 2.1015 Bq of I-131 в първите 10 след
повреда на активната зона) ≤ 10-6/г.;
 LRF (изхвърляния >2.1014 Bq Cs-137) ≤ 10-6/г.;
 „пълен риск от изхвърлената активност“ (TRAR): честотата
на всички изхвърляния, умножени по средната активност на
съответното изхвърляне трябва да е ≤ 10-6/г.
6. Великобритания: Индивидуалният риск от смърт за член на
обществото:
 максимално толериран: 10-4/г;
 за нови централи: 10-5/г.
Оценка на проекта. В „Development and Application of Level 2
Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants“ е записано,
че ВАБ ниво 2 трябва да се използва при оценка на проекта на
блока, като целта е да се направят изводи по отношение на
протичането на тежки аварии, да се идентифицират специфични
уязвими места на проекта и да се направят съответните изводи дали
193

са необходими изменения в проекта за предотвратяване или
смекчаване на последствията от тежка авария. Пример за такива
изменения в проектите на много централи в последните години е
инсталирането на пасивни автокаталитични рекомбинатори,
фитърно-вентилационни системи за тежки аварии и др.
За тази цел се използват основно резултатите от ВАБ ниво 2,
които касаят различните механизми за компрометиране на целостта
(отказ) на последната бариера, а именно контейнмента. Такива
механизми са: различните режими на горене на водород,
повишаване на налягането в контейнмента над неговата
носимоспособност поради генериране на некондензиращи газове и
отделяне на топлина от реакция на стопилка с бетон (след отказ на
корпуса на реактора), парни взривове и т.н. Анализът на приноса на
конкретен механизъм за отказ на контейнмента дава информация за
коренните причини за реализирането на този механизъм.
Съответно, след като са известни причините, последните могат да
се адресират чрез адекватни изменения в проекта. Приносът на
конкретните изменения може да се изследва допълнително в
анализ на чувствителност, който да покаже какъв би бил ефектът от
промяната.
Пример: Неизолирането на капака на реактора води до
директни изхвърляния извън него веднага след разхерметизиране и
повреда на горивото. Поради това, за да се изследва
чувствителността на резултатите по отношение на този механизъм,
в този анализ на чувствителност е допуснато, че вероятността за
отказ на ХК поради не изолиране е равна на 0,0.
Резултатите от пресмятанията са представени на фиг. 4.12.
Както се вижда, резултатите показват значително изменение на
LERF. Изменението на LERF параметъра е почти двойно. Този
резултат е очакван, тъй като АП с неизолирана ХК се отнасят към
ранните изхвърляния. Изводът, който може да се направи е, че тази
функция на ХК е от изключително голямо значение за
последствията от тежката авария. Другият важен аспект е как се
изменя разпределението на риска по основните механизми на отказ
на ХК. Както се вижда изолирането влияе в най-голяма степен на
отказа на бетонната плоча и в много по-малка степен на останалите
механизми. Това е така, тъй като отказът на бетонната плоча не
може да се избегне, предвид липсата на стратегии за разхлаждане
на стопилката след отказ на корпуса на реактора.
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Разпределение на основните механизми
на отказ на ХК– анализ на
чувствителност

Разпределение на основните
механизми на отказ на ХК – базов
случай

Фиг. 4.12. Принос на основните механизми на отказ на ХК с и без
изолиране
Подпомагане за разработване ръководства за управление
на тежки аварии. Основните цели при използване ВАБ ниво 2 в
процеса на разработване или изменения в ръководствата за
управление на тежки аварии (РУТА) са:
 оценка на ефективността на действията предвидени в РУТА.
За всички действия трябва да се отчетат както
положителните ефекти, така и негативните;
 идентифициране на вътрешните зависимости между
действията на оператора и феномените, които съпровождат
тежката авария.
Като примери за разнопосочните ефекти от действията на
оператора могат да се посочат:
 понижаване на налягането в първи контур може да
предотврати отказ на корпуса на реактора при високо
налягане и последващ отказ на контейнмента, но може да
благоприятства условията за възникване на парен взрив;
 добавянето на вода в първи контур при определена степен
на деградация на горивото може да подпомогне
охлаждането на части от повреденото гориво, но също така
води и до интензифициране на процесите на генериране на
водород, възпламеняването на който може да доведе от
отказ на контейнмента.
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Следва да се отбележи, че ВАБ ниво 2 отчита действията,
предвидени в РУТА, и по тази причина измененията в единия
документ водят до необходимост от изменения и в другия.
Използване
на
характеристиките
на
изхвърлените
радиоактивни продукти като входни данни за аварийното
планиране и анализа на последствията (ВАБ ниво 3)
Част от резултатите от ВАБ ниво 2 представляват физичните
характеристики на изхвърлените продукти на делене при
различните аварийни последователности. Тези характеристики
включват: маса, енергия, активност по изотопи и/или по
елементите. Освен това, анализът дава информация и за локацията,
от която се реализира изхвърлянето (примерно: комин, конкретно
място в капака на реактора, филтърна вентилация и др.). Тази
информация може да бъде използвана като входна за анализ на
разпространението на радиоактивните продукти и последствията в
различните точки на тяхното отлагане. Тези оценки съответно се
залагат при разработване на аварийното планиране.
Рисково-информирани приложения. Целта на прилагане на
рисково-информираните подходи при взимане на решения,
свързани с аспекти на безопасността на атомната електроцентрала,
е да се гарантира балансиран подход. Основно, чрез модела ВАБ
ниво 2, може да се изследва влиянието на предложените изменения
по отношение на ранните изхвърляния. Това влияние се изразява
количествено чрез разликата в честотата за големи ранни
изхвърляния,
предизвикана
от
хипотетичното
изменение.
Съответно, тази разлика дава възможност да се оцени дали
предложението е приемливо по отношение на безопасността или не.
На фиг. 4.13 е представен пример (reg. guide 1.174) за установяване
на критерии за приемливост по отношение на стойността на честота
за големи ранни изхвърляния (LERF) и нейното изменение.
Както се вижда от фигурата, всички изменения в атомната
електроцентрала, които попадат в регион III, са неприемливи. Това
са изменения, при които базовата (отразяваща текущото състояние
на риска за блока) стойност на LERF е по-голяма или равна на 10-4
или е по-голяма от 10-5 в комбинация с изменение на LERF поголямо от 10-7 или по-малко от 10-5 в комбинация с изменение на
LERF по-голямо от 10-6. Смисълът на тази критериална рамка е, че
колко е по-висока безопасността на атомната електроцентрала,
толкова по-сериозни промени могат да се третират като приемливи.
И обратното, в случаите когато нивото на безопасност не е
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достатъчно високо (стойност на LERF е по-голяма или равна на 10-4),
то промени, засягащи безопасността, не са приемливи.

Фиг. 4.13. Критерии за приемливост на честотата за големи ранни
изхвърляния.
Приоритизиране на изследвания, свързани с протичане на
тежка авария. Към настоящия момент протичането на тежка
авария, взаимодействието между отделните феномени, както и
ефектите от тях не са достатъчно добре изучени. Основните
източници на информация за разработване и валидиране на
моделите, които се използват във ВАБ ниво 2, са
експерименталните резултати и реални събития. В този смисъл ВАБ
ниво 2 може да се използва при приоритизиране на
експерименталните програми, като посочва кои са съществените
области с голяма неопределеност и със значително влияние върху
резултатите.
В заключение можа да се каже, че вероятностните анализи на
безопасност ниво 2 представляват съществена част при вземане на
решения свързани с безопасността на атомните централи и по този
начин директно могат да бъдат използвани при управление на риска
от експлоатацията на АЕЦ. В рамките на доклада са представени
някои от по-важните приложения на ВАБ ниво 2, свързани с
въпросите на безопасността на атомните централи. Вероятностните
анализи притежават предимство пред детерминистичните по
отношение на управление на риска, тъй като обхващат цялостното
поведение на блока при всички възможни въздействия. Това се
изразява чрез интегрираните параметри на риска.
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4.4. Редукция на риска чрез прилагане на съвременна
методика за избор на площадки за атомни електроцентрали
Защитата на населението и околната среда от вредните
въздействия на йонизиращите лъчения е фундаменталната цел на
ядрената безопасност, залегнала в българското законодателство, в
лицето на Закона за безопасното използване на ядрената енергия и
международните регулиращи документи. Оптималният избор на
площадка за атомни централи е предпоставка за редукция както на
рисковете от изпускане на вредни йонизиращи лъчения, така и на
икономическите рискове за прекалено оскъпяване, загуби и
пропуснати ползи при строителството и експлоатацията на
съоръженията. По тази причина оценката и изборът на площадка са
задължителна и регламентирана част при строителството на атомна
централа и тяхното лицензиране (Наредба за реда на издаване на
лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената
енергия). Съгласно чл. 3 (2) на новата „Наредба за осигуряване на
безопасността на ядрените централи“ изборът на подходяща
площадка е основна част от защитата в дълбочина срещу
предотвратяване на аварии и намаляването на последствията от
тях. Съгласно чл. 28 на същата Наредба, оценката на
характеристиките на потенциалните площадки за разполагане на
атомни централи и изборът на предпочетена площадка се
извършват и документират като неразделна част от цялостната
обосновка на безопасността на атомни централи.
За да се получат коректни оценки на предложените площадки
за атомните централи и да се избере обоснован оптимален вариант
(особено в случаи на голям брой предложени площадки) е
необходимо да се спазва методика с ясно дефинирани критерии и
прозрачни процедури. Настоящия материал представя в синтезиран
вид методика за избор на площадка, включваща всички нормативно
регламентирани в България в и международната общност критерии.
Методиката е разширена и актуализирана версия на предходна
разработка „REL-1000-ST-004-2. Методика за сравнителна оценка на
предложените площадки. Версия 2“, внедрена успешно от екипа на
„Риск инженеринг“ АД през 2012 - 2014 г. в рамките на проекта
„Изследване и определяне на местоположението на предпочетена
площадка за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и прилежащи територии“. В този проект са
оценени и сравнени 4 предложени площадки в близост до
съществуващата атомна централа и е избрана предпочетена
площадка за бъдещия ЕБ7 на „АЕЦ Козлодуй“ (фиг. 4.14).
Актуализираната методика е приложима директно за проекти за
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атомни централи на територията на Република България. При
отчитане на особеностите на местните нормативни документи,
методиката може да се използва и за проекти в чужбина.

Фиг. 4.14. Предложени площадки за бъдещия ЕБ7 на „АЕЦ
Козлодуй“
Приложими нормативни документи
критериите за оценка и избор на площадка

и

дефиниране

на

Предложената методика за избор на площадка за атомна
централа се базира на действащата към момента национална и
международна нормативна база. Водещи са националните закони,
нормативни документи и стандарти на Република България.
Националните документи и тези на МААЕ са разглеждани паралелно
и при определянето на критериите са отчетени изискванията и
двата типа. В случай, че изисквания на прилаганите национални
документи се отклоняват от изискванията на документите на МААЕ,
се представя обосновка за избора за всеки конкретен случай.
Идентифицираните критерии за избор на площадки за атомни
централи, съгласно българските и международни нормативи, могат
да се разделят на три основни типа:
 изключващи – съгласно Наредбата за осигуряване
безопасността на ядрените централи и Оценка на
площадката за ядрени инсталации от Международната
агенция за атомна енергия – това са характеристиките на
околната средна, които обуславят невъзможност за
строителство и експлоатация на атомни централи на
предложената площадка;
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 ограничаващи – съгласно същите наредби и оценки – това са
характеристики на околната среда, които не правят
невъзможно строителството на атомна централа на
площадката, но изискват специални технически или
административни мерки за преодоляване на тяхното
влияние и осигуряване на безопасността на централата.
Към тези критерии попадат както природни и техногенни
опасности, така и опасностите за сигурността на ядреното
съоръжение (тероризъм, саботаж и т.н.). Следвайки
изискванията на Наредбата за реда на издаване на
лицензии и разрешения за безопасно използване на
ядрената енергия, към ограничаващите критерии спадат и
възможните взаимодействия със съществуващи ядрени
съоръжения;
 критерии, непряко свързани с безопасността – това са
ограничителни характеристики на площадките, които нямат
пряко отношение към безопасността, но имат отношение
към изграждането и експлоатацията на ядрените
съоръжения.
Съгласно Наредбата за осигуряване безопасността на ядрените
централи, основните характеристики на площадките се делят на
външни въздействия от природен произход, външни въздействия от
техногенен произход и характеристики, които влияят на
въздействието на атомната централа върху населението и околната
среда. В настоящата методика критериите са групирани в 13
категории (критерии за сеизмичност, за наводнения, за
антропогенни опасности и т.н.). Групирането в категории е показано
на фиг. 4.15.
Изборът на площадка се основава на комплексна претеглена
оценка на всички характеристики, като се дава приоритет на тези с
непосредствено отражение върху безопасността и сигурността на
атомната централа. На фиг. 4.16 е показана блок-схема за избор на
предпочетена площадка за строителство на ядрено съоръжение.
В следващите точки са описани в детайли приложените
критерии. На всеки критерий е присвоено буквено-цифрено
означение. Индексите в означенията са както следва:
 „И“ – изключващи критерии съгласно Наредбата за
осигуряване безопасността на ядрените централи;
 „О“ – ограничаващи критерии, свързани с природни или
антропогенни опасности съгласно Наредбата за осигуряване
безопасността на ядрените централи;
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Фиг. 4.15. Групиране на критериите за избор на площадка за АЕЦ.

Фиг. 4.16. Блок-схема за избор на предпочетена площадка за
строителство на ядрени съоръжения.
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 „С“ – ограничаващи критерии, свързани с опасност от
саботаж;
 „В“ – ограничаващи критерии, свързани с взаимодействието
между съществуваща и нова атомна централа;
 „NSR” – критерии по документите на МААЕ, може да бъдат
изключващи или ограничаващи;
 „A” – допълнителни критерии извън нормативни документи
и Техническо задание.
Изключващи критерии (таблица 4.5). Изключващи критерии
се дефинират в чл. 31 на българската „Наредба за осигуряване на
безопасността на ядрените централи“, и в регулиращите документи
на МААЕ – синтезирани в NS-R-3 „Site Evaluation for Nuclear
Installations“ и SSG-35 “Site Survey and Site Selection for Nuclear
Installations”. Критериите с индекс NSR (по МААЕ) са изключващи,
ако последиците от тях не могат да се преодолеят с подходящи
мерки. Повечето от критериите в документите на МААЕ могат да се
разглеждат като ограничаващи, ако потенциалните последици от
тях могат да се преодолеят с разумен обем от административни и
технически мероприятия. Общо изключващите критерии са 25, като
повечето от тях са хармонизирани между българските и
международните документи.
Таблица 4.5.
Изключващи критерии при избор на площадка за атомни централи
Критерий

Описание

Общи

И1

Територии, разполагането върху които е забранено с
нормативен акт, или на площадки, които не съответстват на
изискванията за опазване на околната среда, радиационна
защита, пожарна безопасност и физическа защита, или на
други изисквания, определени с нормативен акт.

NSR18

Достатъчност и годност на водата за охлаждане. (Критерият
може да се разглежда като ограничаващ с предвиждане на
адекватни технически мерки.)

Земетресения
И3

Площадки с изявена сеизмична активност, придружена с
повърхностни деформации.
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Критерий

Описание

И4, NSR1

Площадки на разстояние до 5 км. от известен активен разлом
или негови разклонения, по които може да се очаква
разкъсване или деформация на или близо до земната
повърхност.

Геотехника
И5, NSR4

Площадки с потенциал за активизация
съвременни свлачищни повърхности.

на

стари

или

И6, NSR2 и
NSR3

Площадки с неконсолидирани почви или с потенциал за
втечняване, слягане, пропадане, наклоняване на терена,
обрушване на склонове, при които практически не е
възможно прилагане на инженерни мерки за осигуряване на
безопасността.

И7

Площадки с карстови, сифузионни и карстово-сифузионни
процеси.

И8

Площадки в зоните на преминаване на снежни лавини или
кални потоци, както и в зоните на кален вулканизъм.

И10

Площадки на минни изработки, устойчивостта на които не
може да се осигури.

Наводнения
И9

Площадки, подложени на действието на цунами.

Миграция на
радионуклиди

И2

Площадки, където не могат да се приложат мерки за
практическо предотвратяване на големи или разни
изхвърляния на радиоактивни вещества в околната среда в
резултат на външни въздействия.

И11

Площадки с активна обмяна на повърхностни и подземни
води.

Вулканизъм

(в националното
разглежда)

законодателство
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вулканизъм

не

се

Критерий

Описание

NSR5

Пирокластични потоци, удари и взривове.

NSR6

Потоци от лава.

NSR7

Отломки от лава, свлачища, свличане на склонове.

NSR8

Лахари (кални потоци с вулканичен произход).

NSR9

Отваряне на цепнатини по земната повърхност вследствие на
вулканично изригване.

NSR10

Вулканични снаряди.

NSR11

Цунами и сейши вследствие на вулканично изригване.

NSR12

Деформации на земната основа.

NSR13

Хидротермални въздействия и подземни аномалии.

Антропогенни
въздействия

Дефинират се максимално скринингово разстояние (МСР) и
максимална вероятност за поява (МВП).

NSR14

Самолетна катастрофа с МВП 10-5 – 10-6. МРИ е 7,5 km от края
на пистите; МРИ до въздушни трасета – 4 km; МРИ до всички
големи летища – 10 km; МРИ до военни летища - 30 km. (При
приемливи стойности на МВП критерият е ограничаващ.)

NSR15

Химични взривове – при МРИ до 10 km. (При приемливи
стойности на МВП критерият е ограничаващ.)

NSR16

Изхвърляния в района на площадката от източници за
съхранение, обработка и управление на взривоопасни,
токсични, предизвикващи корозия или радиоактивни
вещества. (При приемливи стойности на МВП критерият е
ограничаващ.)

Аварийно
планиране

NSR17

Невъзможност за прилагане на аварийните планове. (В
случаи, когато са налице частични препятствия за
плановете, критерият може да се разгледа като
ограничаващ.)
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Ограничаващи критерии. Ограничаващите критерии при
избор на площадки за атомна централа се дефинират като
потенциално неблагоприятни характеристики, чиито последици за
безопасността на атомната централа са преодолими с технически и
административни мерки и следва да се отчетат при изготвяне на
проектните основи. От гледна точка на документите на МААЕ тук
попадат част от критериите, които могат да бъдат изключващи, но
ефектите от тях са преодолими с технически и административни
мероприятия. Към ограничаващите критерии са включени
опасностите от саботаж и взаимодействията между нова и
съществуваща атомна централа. Общо са дефинирани 62
ограничаващи критерии приложими към условията в Република
България. Критериите са дадени в Таблица 4.6.
Таблица 4.6.
Ограничаващи критерии при избор на площадка за атомни централи
Критерий

Описание

Земетресения

О1

Характеристики на сеизмичното движение (ускорения,
скорости, премествания, спектри на реагиране) при
земетресение с честота най-малко 10-2 събития на година
(сеизмично ниво 1) и при максимално проектно
земетресение (МПЗ) с честота най-малко 10-4 събития на
година (сеизмично ниво 2) на котата на естествения терен
на площадката.

NSR1

Потенциално активен разлом, способен да причини
разломяване на земната повърхност или близо до нея. (В
случай, че разломът е извън 5 км. локална зона и
критерият не е определен за изключващ.)

Геотехника

О2, NSR4

Опасност от свлачищни премествания на склоновете с
отчитане на условията на земните пластове и сеизмичните
колебания с интензитет до МЗП включително, а също и при
отчитане влиянието на подземни води, тектонични
нарушения, съвременни геодинамични процеси. (В случай,
че критерият не е определен за изключващ.)

О3

Възможност за развитие на карстови, суфозионни и
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Критерий

Описание
картстово-суфизионни процеси (виж също NSR2).

О4, NSR2

Наличие на специфични земни пластове (биогенни,
пропадащи, набъбващи, осолени, алувиални, техногенни)
(виж също NSR3).

О5, NSR3

Наличие на водонаситени несвързани земни пластове,
склонни към втечняване при сеизмични въздействия,
гранични стойности на земните ускорения, при които има
потенциал за втечняване.

Наводнения
О6, NSR21

Наводнения причинени от валежи, снеготопене
повишаване на подпочвените води. (виж също О16).

и

О8

Максимално ниво на водата и продължителност на
възможното наводняване при падане на валежи,
интензивно топене на сняг, високо водно ниво на водоем,
блокиране на река от ледове, лавина и свличане. Оценяват
се характеристики на възможното максимално наводнение
при разливане на река с честота 10-4 събития за година в
съчетание с прилив и вълни предизвикани от вятър.

О9

Вероятност за възникване и максимална височина на
вълните цунами или сейши за площадки, разположени на
брега на море, езеро или язовир.

О18

Наводнения, свързани с достигане на напорните фронтове
при разкъсване на язовири, разположени срещу теченията
на реките, по-нагоре от площадката на атомната централа.

Метеорологични
явления
О7

Характеристики на екстремен смерч на площадката.

О10, NSR26

Характеристики на екстремни валежи.

О11

Характеристики на екстремни ветрове.

О12, NSR27

Възможност за поява на пясъчни и прашни бури.
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Критерий

Описание

О13

Възможност за поява на гръмотевични бури.

О14

Характеристики на екстремни заледявания.

О25

Екстремално високи и ниски температури на водата и
въздух (и тяхната продължителност), влажност на въздуха,
минимални количества на водата, количество на
водораслите.

Техногенни
въздействия
О15, NSR15,
NSR32

Площадки в райони, в които е възможно възникването на
пожари и взривове по външна причина, опасни за АЕЦ.

О16, NSR16,
NSR33

Изхвърляния в района на площадката от
съхранение, обработка и управление на
токсични, предизвикващи корозия или
вещества. (В случай, че критерият не е
изключващ.)

О17, NSR14

Катастрофа на съвременен пътнически самолет (В случай,
че критерият не е определен за изключващ.)

О19

Авария на водно транспортно средство по водно трасе или
в бреговите пристанищни зони, съпроводена от взрив и
пожар или химическо опасно изхвърляне.

О20

Електромагнитни излъчвания.

О21

Външни пожари в горски масиви, торфени находища.

О22

Възможност за поява на деформации при разработване на
подземни богатства или при подземно строителство.

О23

Изменения във водното ниво на
водоснабдяване на атомната централа.

източници за
взривоопасни,
радиоактивни
определен за

източника

на

Аварийно
планиране
О26

Характеристики на настоящето и бъдещото разпределение
на населението.
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Критерий

Описание

О27

Характеристики на земеползването и водоизточниците за
населението.

NSR17

Невъзможност за прилагане на аварийните планове. (В
случай, че критерият не е определен за изключващ.)

Миграция на
радионуклиди
О24, NSR34

Характеристики на разпространението на радионуклиди в
атмосферата.

О25

Характеристики на миграцията на радионуклидите в
повърхностните и подземните води и натрупване на
радионуклиди по дъното на водоемите.

Саботаж
С1

Площадката не трябва да е разположена близо до област
или съоръжение с висока потенциална заплаха.

С2

За предпочитане е площадката да бъде разположена така,
че да няма пряка видимост от всички посоки.

С4

Характеристиките на площадката трябва да бъдат такива,
че крайният поглътител на топлина да не бъде лесно
достъпен.

С5

Площадката трябва да бъде далеч от населените места и
публични транспортни маршрути.

Взаимодействие
между нова и
съществуваща
АЕЦ
В1

Ограничения,
произтичащи
действащата атомна централа.

В2

Опасности, свързани с инциденти в ядрената част на
действащата централа.

В3

Опасности,

свързани
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Критерий

Описание
действащата централа – взривове, летящи
изпускане на опасни газове, наводнения и т. н.

обекти,

В4

Взаимни влияния на новата и старата мощности при
планирането на аварийните мерки.

В5

Отказ по обща причина на съществуващата и новата
централа.

В6

Съвместимост на дозовите натоварвания и критериите за
приемлив риск при условия на нормална експлоатация и
при аварийни ситуации.

Критерии,
непряко
свързани с
безопасността
Н1

Топография на площадките с указана оптималната кота на
фундиране.

Н3, NSR18

Достъпност и достатъчност на охлаждаща циркулационна
вода–връзка
към
съществуващите
хидротехнически
съоръжения.

Н4, Н5, Н6

Транспорт и транспортни маршрути (интегрална оценка).

Н8

Достъп до националната електропреносна мрежа–връзка
със съществуващата ОРУ.

Н9

Възможности за доставка на едрогабаритно и тежко
оборудване.

Н10, NSR36
NSR37
A38

Социално-икономически аспекти и въздействие.
Качество на земята и планиране на земеползването.
Размери на площадката–достатъчност за разполагане на
необходимите съоръжения.

Методика за техническа оценка на площадките. Съгласно
блок-схемата от фиг. 4.16 до техническа оценка се допускат само
предложени площадки, които не са отстранени по изключващите
критерии.
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Техническата оценка на площадките се получава чрез
сумиране на резултатите от отделните категории (земетресения,
геотехника, наводнения и т. н.). На всяка категория е присвоена
относителна тежест (К) такава, че сумарната тежест на всички
категории е 100. На отделните критерии в дадена категория са
присвоени частни коефициенти (П), такива, че сумата им за дадена
категория е единица. На всяка предложена площадка за всеки
разглеждан ограничителен критерий е присвоена оценка (Б) по
десетобална система (примерни оценки са дадени в Таблица 4.7).
Техническата оценка за даден критерий i за площадка j е:
ТОij = Кi х Пi х Бij

(2)

Общата техническа оценка на площадката j е сумата от
отделните ТОij. Максималната възможна техническа оценка на
разглеждана площадка е 1000 точки.
Таблица 4.7.
Формиране на оценката на отделен критерий
Оценка

Описание

Бал

Много добре

Площадката отговаря напълно на изискванията и не са 10
необходими никакви допълнителни действия.

Добре

Площадката отговаря на изискванията като са 8
необходими някои лесно изпълними и малки по обем и
цена инженерни решения, които да компенсират тези
слабости.

Задоволително

Площадката отговаря на изискванията като са 6
необходими технически мерки за изпълнението и/или
безопасността на ядрената инсталация.

Недостатъчно

Площадката има отклонения от изискванията и са 4
необходими
значителни
по
обем
технически
мероприятия.

Неадекватно

Площадката не изпълнява изискванията и са 2
необходими особено скъпи и трудоемки технически
мероприятия.

Неприемливо

Площадката не изпълнява изискванията и не е 0
възможно да се приложат адекватни технически
мероприятия.
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В заключение може да се обобщи, че представената методика
за оценка и избор на подходяща площадка за изграждане на атомна
електроцентрала е актуализирана версия с успешно приложение. В
методиката са анализирани и систематизирани изискванията на
българските и международни регулативни документи, и са
дефинирани общо 87 критерия, разделени по категории в
зависимост от разглежданите потенциални опасности за
съоръжението и околната среда. Представена е процедурата за
техническа оценка, сравняване и подреждане на предложените
площадки. Методиката е приложима към всички потенциални
площадки за атомни централи на територията на Република
България и дава възможност за прилагане в други страни при
отчитане особеностите на местното законодателство.
4.5. Управление на риска и екологическа безопасност при
въвеждане на енергоефективни мерки в големи индустриални
предприятия
Оценяването и управлението на риска в различни
производствени процеси намира все по-широко приложение в
България. Необходимостта от идентификация и оценяване на
рисковите събития и предприемане на действия за справяне с риска
може да бъде обоснована с поредица от съображения. Всеобщо е
мнението, че при управлението на проекти се срещат повече и позначими рискове, в сравнение с управлението на нормалното
функциониране на една система. Проектите по внедряване на
енергоспестяващи мерки са проекти с умерено ниво на риск, като
основно се разглеждат технически, технологични и екологични
рискове. Управлението на риска при тези проекти е възможно
поради това, че чрез прилагането на някои методи може да се
намали негативния ефект от възникване на потенциални рискови
събития.
Анализ на риска при реализиране на енергоефективни
проекти
При изследването на проблемите на риска, при проекти
реализиране на енергоефективни мерки, особено внимание
отделя на системния подход към отчитането и изучаването
факторите, влияещи на показателите на риска, наречен анализ
риска.

за
се
на
на

Анализ на риска (risk analysis) е процес на идентификация на
опасностите и оценка на риска за населението, обектите, околната
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среда, а при изпълнение на проект - оценка на риска от
неизпълнение или некачествено изпълнение на проекта.
Анализът на риска е субективен процес, при който се отчитат
не само количествените показатели, но и показатели, които не
могат да се формализират, като мнение на различни експерти,
възможност за компромисни решения и др.
Анализът на риска има много аспекти, тъй като разглежданите
мероприятия се прилагат в предприятия с различен предмет на
дейност и специфика на промишлените обекти.
Анализът на риска може да се определи като процес на
решаване на сложна задача, изискваща разглеждане на широк кръг
въпроси и комплексно изследване и оценка на технически,
икономически, управленски, социални, а в редица случаи и
политически фактори.
Анализът на риска трябва да отговори на три основни въпроса:
1. Какво може да се случи? (идентификация);
2. Колко често може да се случва? (анализ на честотата);
3. Какви последствия може да има? (анализ на последствията).
Оценката на риска е процес, използван за определяне
размера на риска от разглежданата опасност за човека,
оборудването в предприятието и околната среда и други ситуации,
свързани с опасността. Оценката на риска е задължителна част на
анализа. Оценката на риска включва анализ на честотата, анализ на
последствията и съчетанието им. В англоезичната литература се
използват термините „risk estimation“, „risk assessment“, „risk
evaluation“, които имат различни значения, но се превеждат като
оценка на риска.
На етапа на оценка на риска идентифицираните опасности
трябва да се оценят на основа критериите за приемлив риск, с цел
да се отделят опасностите с неприемливо ниво на риска и тази
крачка да послужи като основа за разработване на препоръки и
мерки за намаляване на опасностите. Критериите за приемлив риск
и резултатите от оценката на риска могат да се изразят както
качествено, така и количествено.
Според определението, оценката на риска включва анализ на
честотата и анализ на последствията. Когато последствията са
незначителни и честота е много малка, е достатъчно да се оцени
един параметър.
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За оценка на риска могат да се използват четири различни
подхода - инженерен, моделен, експертен и социологически.
При оценка на риска при реализиране на конкретен проект по
енергийна ефективност трябва да се има предвид, че нивото на
риска основно се определя от особеностите на конкретното
производството, където ще се внедрява проектът. При разработване
на проекти, в това число и енергоспестяващи, съществуват два
различни тясно свързани момента, отнасящи се към риска:
 присъщ риск на проекта;
 бизнес риск - загубите на фирмата, ако проектът се
провали.
Колкото по-голям е рискът на проекта, толкова по-голяма е
вероятността проектът да се провали и фирмата да бъде изложена
на бизнес-риск. В допълнение, колкото по-висок е бизнес рискът,
свързан с проекта, толкова по-висока трябва да бъде
компетентността на мениджърския екип и по-обосновано трябва да
бъде решението за внедряване на енергоспестяващите мерки.
По същество, ръководителят на проекта и експертите
интуитивно оценяват факторите, които могат да възникнат и да
окажат неблагоприятен ефект върху продължителността на
проекта, оценяват тяхното въздействие в зависимост от
конкретните задачи, след което анализират резултатите като
присвояват на факторите различни относителни тегла, оценяват
вероятността тези фактори наистина да възникват и тогава
коригират оценката на риска от внедряване на мярката.
Нивото на риск при енергоспестяващите мерки силно зависи
от вида им (фиг. 4.17). Мерките могат да бъдат свързани със:
 замяна на енергоемко физически и морално остаряло
оборудване;
 модернизация на оборудването чрез замяна с попроизводително оборудване, което произвежда по-високо
качествена продукция;
 разширение на производството и въвеждане на нови
изделия;
 диверсификация на производството - нов вид продукция;
 въвеждане на иновационни технологии.
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Фиг. 4.17. Зависимост на нивото на риска от вида на
енергоспестяващата мярка
Анализирайки взаимовръзката между вида на инвестицията и
нивото на риска, може да се отбележи, че най-ниско ниво на риска
има при проекти за замяна и модернизация на оборудването. Найрискови са проектите за диверсификация на производството и
въвеждане на иновационни технологии.
Управление на риска при реализиране на енергоефективни
проекти
Управлението на риска (risk management) е част от системния
подход към вземане на решения, процедури и практически мерки
при решаване на задачи по предотвратяване или намаляване на
опасности от рискови ситуации.
Управлението на риска в проекта (проектен риск) включва
процеси, отнасящи се към:
 планиране на управлението на риска;
 идентифициране, анализ и оценка на проектните рискове;
 действия в отговор на тяхното възникване и наблюдение.
Целта на управлението на риска е повишаване вероятността за
възникване на благоприятни събития и минимизиране на
вероятността за възникване и въздействието на неблагоприятните.
Общото между оценката на риска и управлението му е това, че
те са два аспекта, два стадия на единния процес на приемане на
решения, основан на характеристиката на риска. Това е обусловено
от главната целева функция - определяне на приоритетите на
действията, насочени към намаляване на риска до минимум, за
което трябва да се знаят както източниците и факторите му (анализ
на риска), така и най-ефективните пътища за намаляването му
(управление на риска).
Основните разлики между двете понятия се състоят в това, че
оценката на риска се строи на фундаментално, преди всичко научно
и инженерно изучаване на обекта (например химически обект) и
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факторите на риска (например особеностите на конкретната
технология и замърсяването на околната среда) и възможностите за
взаимодействие между тях. Управлението на риска се базира на
икономически и социален анализ, а също на законодателната база.
При управлението на риска се анализират алтернативи по
минимизация на риска, т. е. се решава многокритериална задача по
приемане на решения в условията на неопределеност. Оценката на
риска служи като основа за изследвания и разработване на мерки за
управление на риска в съответствие с алгоритъма на действие.
Въпросите за управление на риска се третират в:
 ISO 31000:2011 Управление на риска. Принципи и указания;
 ISO/TR 31004:2013 Управление на риска. Указания за
внедряване на ISO 31000.
Добри практики от работата на „Енкон Сървисис“ ООД по
анализ и управление на риска при изпълнение на
енергоефективни проекти
Анализът и съответно управлението на риска са неделима част
от проекта за внедряване на енергоефективни мерки. Обект на
анализ са основно техническите и екологичните рискове, които
могат да възникват вследствие внедряване на енергоспестяващите
мерки, предвидени в проекта.
Техническите и технологичните рискове, възникващи при
внедряване на енергоспестяващи мерки са от различно естество. Те
могат да възникнат в следствие на:
 грешки при проектирането;
 недостатъци на технологията, неправилен избор на
оборудването;
 недостатъци при строително-монтажните работи;
 некачествено оборудване, суровини и материали;
 лошо качество на произвежданата продукция;
 неспазване на технологичните режими и правила за техника
на безопасност;
 аварии, нещастни случаи, пожар, взрив;
 лошо поддържане и експлоатация на оборудването.
За конкретна фирма, която експлоатира (но не разработва и не
произвежда) дадено оборудване, рисковете са:
 риск, причинен от неправилен избор на оборудването или
недостатъци при монтирането му;
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 риск, дължащ се на възможни недостатъци или особени
свойства на оборудването;
 риск, причинен от неправилна експлоатация.
Първата и втората група рискове могат да се избегнат
единствено на етап проектиране и реализиране на съответната
енергоспестяваща мярка. След този етап възможностите фирматаползвател да управлява тези рискове са минимални.
В третия случай, качеството на експлоатация основно зависи
от ръководството на фирмата, подбора и подготовката на
персонала, компетентното обслужване на оборудването. Тук
причините за риск са повече в човешката или социалната плоскост,
а не в техническата. Тези рискове настъпват след реализиране на
проекта за енергийна ефективност и на сегашния етап няма да се
разглеждат.
Рискове при внедряване на енергоспестяващи мерки,
свързани със замяна на топлогенериращо оборудване
В редица български заводи работи морално и физическо
остаряло топлогенериращо оборудване. На много места след
реконструкция на завода, намаляване на консумацията на пара и
преминаване от парно на водно отопление мощността на котела не
отговаря на значително намалелите нужди на предприятието. В
такива случаи котелът работи на ниско натоварване, което води до
неоптимален режим на работа и КПД значително по-нисък от
стойността при номинален режим.
Пример 1: Във фабрика за производство на нетъкан текстил в
Русе се използва пара за производствени нужди. Използваният до
момента на енергийния одит парен котел ПК 12.5 доставя пара за
производствените линии, като в същото време се използва и за
отопление през зимния отоплителен сезон. Поради това котелът
има обособени два работни режима: летен и зимен. Настоящият
котел е преоразмерен за нуждите на предприятието, през лятото
работи на около 25 % от натоварването си и коефициентът му на
полезно действие е едва 64 %. Това води до неоптимален режим на
работа и завишена консумация на природен газ. През отоплителния
сезон, натоварването се покачва, но пак е около 50 - 60 % и
коефициентът му на полезно действие достига 80 %.
Консумацията на природен газ през летния период за
производството на пара възлиза на 147000 Nm3/г., а през зимния
период за отопление на цеховете и за производството на пара
възлиза на 324000 Nm3/г.
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След разглеждане на производствената програма на завода и
оценка на нуждите му от пара през следващите години
мениджърският екип приема предложение за закупуване на нов
парен котел с производителност 6,5 t/h и мощност 4,58 MW. Новият
парен котел ще отговаря напълно на нуждите на завода. Котелът ще
може да работи както през летния, така и през зимния период в
режим на работа близък до оптималния. Това ще доведе до
значително по-висок КПД, и следователно до намаляване
консумацията на природен газ. През летния период КПД ще бъде 83
%, тъй като работи на 50 - 55 % от натоварването си, а през зимния
период 92 %.
Консумацията на природен газ през летния период за
производството на пара ще възлиза на 113623 Nm3/г., а през зимния
период за отопление на цеховете и за производството на пара ще
възлиза на 281739 Nm3/г.
При въвеждане в експлоатация на новия парен котел
годишната икономия на природен газ се очаква да бъде 75638
Nm3/г. Факторът на енергийните спестявания е 16 %.
В случая техническият риск се определя от избора на
оборудването и монтажа му. Избран е изпитан и убедително доказан
в практиката парен котел. След направено проучване на
предлаганите парни котли на пазара, е подбран такъв, който
напълно покрива прогнозните нужди на завода. Целта е да се
закупи високоефективен и надежден котел, който да произвежда
нужното количество пара за производствените процеси и за
отопление.
Има риск от неправилна прогноза и повишаване на
консумацията на пара в периода на експлоатация. Недостигът на
пара може да доведе до невъзможност за разширяване на
производството. Трябва да се отчете факта, че котелът и през
летния период се натоварва на 50 - 55 %, тоест има значителен
резерв и след преминаване на друго отопление практически
котелът може да обслужва два пъти по-голямо производство. Друг
вариант при такова развитие на пазара е да се инсталира нов котел,
който да покрие повишеното потребление на пара.
В завода има опит в експлоатацията на подобен тип котли.
Вероятността на риска от неправилен избор на оборудването се
оценява като малко вероятна, а последиците от това биха били
тежки.
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Котелът вече е в експлоатация и до момента не са възникнали
проблеми, свързани с избора на оборудването и монтирането му.
Пример 2: На територията на завод за биодизел в
Силистренска област е изградена парокотелна централа, в която са
монтирани 2 броя парни котли ПКМ-6.5, специално преработени по
датска технология за изгаряне на биомаса – слама и слънчогледови
люспи и два мазутни котли тип Berch.
Парогенераторите ПКМ-6.5 са преустроени за работа с гориво
слама и паропроизводството им е по 4 t/h пара с налягане 8 bar и
температура 194 °С. Топлинната мощност на всеки парогенератор е
2,8 MW – общо 5,6 MW. Паропроизводството на преустроените
парогенератори е по-ниско в сравнение със случаите – гориво мазут
или газьол и с по-висок излишък на въздуха – до 1,5. Поради това
коефициентът им на използване на първичния енергиен ресурс е
по-нисък – около 0,7 вместо 0,85. Налага се периодично почистване
на нагревните повърхности на парогенераторите от налепи на
стопена пепел от сламата.

Фиг. 4.18. Парен котел тип Berch и склад за слама
В парокотелната централа са монтирани и два броя мазутни
котли тип Berch, произведени 1979 г. Топлинната мощност на всеки
от котлите е 10,36 MW, а паропроизводството 12 t/h.
На територията на завода е изграден склад за слама, който се
състои от две части: склад за сезонно съхранение на слама и
дневен склад. Складът за сезонно съхранение на сламата се състои
от 8 халета. В склада е монтиран лентов транспортьор за надлъжно
транспортиране на балите слама до транспортьора за дневния
склад. Дневният склад е закрит и е с площ 472 m2, а складът за
сезонно съхранение на слама – с площ 5600 m2. Обемът на склада за
сезонно съхранение на слама е достатъчен за целогодишно
осигуряване на парогенераторите с гориво. За нормалната работа на
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завода при пълно натоварване са необходими 9,5 тона пара на час.
Паропроизводството на котлите на биомаса не покрива нуждите на
производството от топлинна енергия. Това налага използването на
мазутните котли, които произвеждат недостигащото количество
пара.
Енергоспестяващата мярка предвижда инсталирането на котел
на биомаса (слама) с мощност 9 MW. Този котел ще замени напълно
мазутните котли и ще намали работните часове на старите сламени
котли, които са с по-нисък КПД. Цената на сламата е значително пониска от цената на мазута и дизеловото гориво, и въпреки
повишените
разходи
на
електроенергия
и
повишените
експлоатационни разходи, годишно ще се реализира значителна
икономия.
В резултат от реализацията на енергоспестяващата мярка
годишно ще се спестят 648 тона дизелово гориво, а консумацията на
електроенергия ще се увеличи годишно с 298 MWh. За работата на
новия котел ще са необходими 1058 тона слама.
Освен разгледаните по-горе рискове от неправилен избор на
котел по отношение на мощност и марка, и грешки при монтажа, в
този случай съществува и риск от недостиг на гориво.
В случая е избран изпитан и убедително доказан в практиката
парен котел. Подобен тип парни котли се използват при
производството на биодизел. След направено проучване на
предлаганите парни котли на пазара е подбран такъв, който
напълно покрива нуждите на завода. Целта е да се закупи
високоефективен и надежден котел, който да произвежда нужното
количество пара за производствените процеси. Вероятността на
риска от неправилен избор на парен котел е почти никаква
(минимална). Последиците от такъв неправилен избор биха били
значителни.
И преди проектирането на тази енергоспестяваща мярка в
завода се е използвала слама като гориво. Заводът е разположен в
селскостопански район, където се отглеждат основно зърнени
култури и сламата е отпаден продукт. Поради това фирмата си
доставя слама на сравнително ниска цена и има сключени договори
за доставката и за 3 години с възможност за продължаване.
Складовата площ за съхранение на балите слама е достатъчна и там
може да се съхранява горивото, необходимо за работата на трите
котела.
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Вероятността на риска от недостиг на гориво е почти никаква
(минимална). Последиците от възникването на такъв проблем биха
били значителни.
В разгледаните по-горе примери е закупено и инсталирано
препоръчаното оборудване.
В случай, че след разработване на енергийния одит
мениджърският екип на завода реши, че препоръчаният тип
оборудване е много скъп и за почти два пъти по-малка инвестиция
може да се закупи оборудване с близки характеристики, но не от
толкова реномиран производител значително се увеличава рискът
от неправилен избор на оборудването. Екипът на „Енкон Сървисис“
няколко пъти е бил свидетел на такива решения. За сега
последствията от тях са само недостигане на желаните параметри
на произвежданата продукция, но трябва да се отбележи, че може
да има и много по-съществени последствия.
Рискове при внедряване на енергоспестяващи мерки,
свързани със замяна на технологично оборудване
В редица български заводи работи много старо и енергоемко
оборудване.
Европейските
оперативни
програми
по
конкурентоспособност и енергийна ефективност дават възможност
за замяна на това оборудване с по-производително и консумиращо
по-малко енергия. „Енкон Сървисис“ ООД има голям опит в тази
насока.
Вече коментирахме рисковете, които могат да възникнат при
проектиране и внедряване на тази енергоспестяваща мярка.
Особено внимание трябва да се обърне на избора на оборудване и
технология. Не се препоръчва внедряване на иновационни
технологии, тъй като те са високорискови и не са доказали
качествата си. Това не означава, че трябва да се внедряват
остарели технологии. Много важно е при избора на оборудване да
се намери балансът между надеждност, енергоемкост, цена и
качество на оборудването.
Пример 1: В машиностроителен завод в Силистра се
предвижда обновяване на технологията и разширяване на
производството чрез замяна на фрезови обработващ център ЦМ 040,
на който се обработва голямо разнообразие от детайли, необходими
за влагане в произвежданите от фирмата машини. Използваният
сега обработващ център е произведен преди повече от 20 години, и
е морално и физически остарял. Машините от това поколение са с
ниско ниво на автоматизация, трудно се пренастройват и не са
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съвместими със съвременните програмни продукти за проектиране
в машиностроенето. Тези машини имат ниска производителност,
висока енергоемкост и завишено количество на некачествената
продукция. Инсталираната мощност на машината е 24 kW. Като се
вземе под внимание производителността на машината и работните
часове, за една година на машината се обработват 1800 детайла.
Поради остарялата техника некачествените детайли съставляват
средно 8 % от обработваните изделия.
Годишната консумация на електрическа енергия за
производство на гореспоменатата продукция е в размер на 40800
kWh/г. Специфичният разход на енергия за производство на
единица продукция е 24,64 kWh/бр.
Енергоспестяващата мярка предвижда закупуване и въвеждане
в експлоатация на един нов вертикален обработващ център от ново
поколение за изработка на метални детайли. Това ще даде
възможност да се намали разходът на енергия и да се увеличи
обемът на произвежданата продукция. Новият обработващ център е
съвременна металообработваща машина, която се характеризира с
висока степен на автоматизация, ниска консумация на енергия за
производството на единица продукция, минимално количество на
некачествената продукция и съвместимост със съвременните
програмни продукти за проектиране в машиностроенето.
Новият обработващ център е с мощност 28 kW. Той се
характеризира с ниска консумация на енергия за производството на
единица продукция: 8,67 kWh/бр. и висока производителност - до
2,8 броя за един час. Новата техника позволява делът на
некачествените детайли да се сведе до 2 % (т. е. намаление от 4
пъти).
Въвеждането на новото модерно оборудване ще доведе до
намаляване на специфичното потребление на енергия от 24,64
kWh/бр на 8,67 kWh/бр.
В случая е избран обработващ център с високо качество, като
са посочени минимални изисквания към оборудването, което ще се
закупува. Има риск при обявяване на обществени поръчки за
доставка на оборудването да спечели фирма, която доставя
оборудване с подобни характеристики, но с по-лошо качество.
Поради това особено важно е точното дефиниране на минималните
изисквания към оборудването, което ще се закупува.

221

Фиг. 4.19. Общ вид на старата и новата машина
В разглеждания случай, рискът от неправилен избор на
оборудване и технология е минимален, тъй като точно са зададени
изискванията. Предвиденият за закупуване обработващ център е
познат на екипа на фирмата и според тях отговаря на изискванията
на производството им.
Пример 2: Обект на енергоспестяващата мярка е разположена
в Централна Северна България инсталация за рециклиране на
опаковки от полимерни материали. Характерно за дейността на
предприятието е, че е свързана с агротехническите мероприятия,
които изпълняват земеделските стопани, вследствие на което има
изразен сезонен характер. През зимния период силно намалява
броят на събираните опаковки от пестициди. От друга страна по
технологични съображения първият модул от производствената
инсталация е разположен на открита площадка, под навес. Поради
гореописаните обстоятелства, производствената инсталация не
работи през 4 от студените месеци, а в останалите 8 месеца работи
напълно натоварена.
Производствената инсталация се състои от три модула:
 модул за раздробяване, пране и сушене;
 гранулиращ модул;
 модул за производство на тръби.
Основните елементи на тези модули са: лентови
транспортьори, мелница за раздробяване, двушнекова пералня,
флотационна вана, центрофуга, екструдер, пелетизатор, глава за
формоване на тръби, коекструдер, принтер, охлаждащи вани,
устройства за изтегляне и навиване на готовите тръби.
Прилаганата в предприятието технология е много енергоемка.
Машините се задвижват от електродвигатели, с големи единични
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мощности. Технологичният процес е такъв, че тези двигатели
работят при променливо натоварване, като голяма част от тях са
преоразмерени и работят недостатъчно натоварени, при което
техните к.п.д. и cosφ са значително по-ниски от номиналните.
Производителността на машините е променлива, като зависи от
вида и характеристиките на подлежащия на рециклиране
полимерен материал.
Инсталираната мощност на модула за раздробяване пране и
сушене е 202,4 kW. Средногодишните часове на работа на този
модул, за 8 месеца работа, се оценяват на 1344 часа. Средният
коефициент на натовареност на машините е 0,55. Годишната
консумация на електрическа енергия за производство при
гореспоменатите параметри е в размер на 149614 kWh/г.

Фиг. 4.20. Общ вид на използваното оборудване
Инсталираната мощност на гранулиращия модул е 334,7 kW. В
този модул, наситненият материал първо се подава в агломератор с
мощност на електродвигателя 112 kW. Там той се подсушава до
минимална относителна влажност и се насочва към екструдер (185
kW). Разтопеният в екструдера материал се отправя през филтър
(12 kW) с мрежа към пелетизатора (16 kW). Образуваните
пелети/гранули преминават през вибросито (1 kW), където се
отделят некачествените едри образувания. След това чрез шнекова
разтоварваща система (1,5 kW) пелетите постъпват към силозсмесител (6 kW). Средногодишните часове на работа на този модул
се оценяват на 1344 часа. Средният коефициент на натовареност на
машините от този модул е 0,65. Годишната консумация на
електрическа енергия за производство при гореспоменатите
параметри е в размер на 292394 kWh/г.
В модула за производство на пластмасови тръби са включени
следните специализирани машини: екструдер (96 kW), глава за
оформление на тръбата (8 kW), коекструдер (12 kW) - за направа на
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цветни ивици по тръбата. В линията са включени още две помпи за
студена вода и две вакуум помпи с обща мощност по 10 kW.
Поради технологичните особености на този модул, неговото
производство е непрекъсваемо, затова той работи на трисменен
работен режим. Средногодишните часове на работа, за 8 месеца на
три смени, на този модул се оценяват на 5760 h. Средният
коефициент на натовареност на машините от този модул е 0,65.
Произведената продукция от модула се равнява на 245 t/г.
тръби за полагане в земята на оптични кабели. Годишната
консумация на електрическа енергия на модула за производство на
тръби при гореспоменатите параметри е в размер на 485222 kWh/г.
Годишната консумация от цялата стара инсталация за
рециклиране на опаковки от полимерни материали е 927230 kWh/г.
Специфичният разход на енергия за производство на цялата
инсталация за единица продукция е 3784,61 kWh/t.
Обемът на произведената продукция на фирмата постоянно
нараства, като за 2015 г. е достигнала до 245 t тръби. За
следващите години предприятието предвижда възможност за
нарастване на обема на събираните за рециклиране опаковки до над
630 t/г. При около (10…15) % загуби от остатъчна влага, хартиени
етикети и други материали неподлежащи на рециклиране,
предприятието ще може да увеличи произвежданата продукция до
над 550 t/г. тръби за полагане на оптични кабели.
Енергоспестяващата мярка предвижда закупуване и въвеждане
в експлоатация на една нова енергийно ефективна инсталация за
рециклиране на опаковки от полимерни материали. Новата
инсталация е съвременна, характеризира се с повишена
производителност, висока степен на автоматизация и ниска
консумация на енергия за производството на единица продукция.
Производителността на новата инсталация достига до 120 kg/h
тръби за полагане на оптични кабели. Машините са оптимизирани и
работят с по-висок КПД. При новата инсталация към модула за
раздробяване пране и сушене е предвиден и сепариращ участък.
Енергоспестяващата мярка предвижда старата инсталация да бъде
изведена от експлоатация.
Новата производствената инсталация се състои от следните
модули:
 модул за сепариране, раздробяване, пране и сушене - 156,8
kW;
 гранулиращ модул - 252,45 kW;
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 модул за производство на тръби - 83,0 kW.
Предвижда се новозакупената линия да работи със същото
натоварване.
Произведената продукция от инсталацията се равнява на 550
t/г. тръби за полагане в земята на оптични кабели. Годишната
консумация от цялата нова инсталация за рециклиране на опаковки
от полимерни материали е 842341 kWh/г. Специфичният разход на
енергия на цялата нова инсталация за производство на единица
продукция е 1531,53 kWh/t.
Годишният разход на електрическа енергия, приведен към
едно и също количество продукция, при старата инсталация е
2081538 kWh/г., докато при новото оборудване е сведен до 842341
kWh/г. Годишните икономии на електрическа енергия са оценени
на 1239196 kWh/г., а специфичният разход на електроенергия
намалява с 2253 kWh/t.
Замяната на цялата инсталация е много скъпа мярка.
Техническият риск се определя от правилния избор на
технологията, качеството, енергоемкостта на новозакупената
линия. От особено значение е точното формулиране и изпълнение
на минималните изисквания при закупуване на линията.
Предложената линия не води до замърсяване на околната
среда- води и въздух. Тя преработва пластмасови отпадни
продукти, с което значително допринася за опазване на околната
среда.
Замяната на оборудването с енергийноефективно води до
намаляване на въглеродните емисии, изхвърляни в околната среда
с 1015 t/г.
Рискове при внедряване на енергоспестяващи мерки,
свързани с оползотворяване на отпадна топлина
Внедряването на различни топлообменни апарати за
оползотворяване на отпадна топлина е енергоефективна мярка с
много добри икономически показатели и много малък срок на
откупуване (около 1 година). В тези случаи се оползотворява
топлина, която до момента се изхвърля в околната среда. Мерки от
този тип имат голям екологичен ефект.
Основното изискване при внедряване на тези мерки е да има
консуматор на оползотворената топлина.
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Пример 1: В завод за преработка на дървесина в Силистра за
производство на пара за производствени нужди и за отопление се
използват пет парни котела:
 1 бр. котлоагрегат „VYNCKE“ - JHO-HD с номинално
паропроизводство от 16 t/h, с номинално работно налягане
24 bar, температура на наситената пара при номинално
работно налягане 230 - 240 °С;
 1 бр. котлоагрегат „ПКМ 4“ с предкамера и скара „KABLITZ“
с номинално паропроизводство от 3 t/h, с номинално
работно налягане 13 bar, температура на наситената пара
при номинално работно налягане 194 °С;
 3 бр. котлоагрегати „FAKOP“ - 0020-014 с номинално
паропроизводство от по 20 t/h, с номинално работно
налягане 33 bar, температура на наситената пара при
номинално работно налягане 260 °С.
Котлоагрегатите „FAKOP“ използват като гориво мазут, а
другите два котлоагрегата - отпадъчна дървесна биомаса.
Основен технико-икономически показател на котлите е
коефициентът на полезно действие. Въз основа на него се съди за
техническото състояние и ефективността на работа. Поради тази
причина са проведени изследвания на технологичните режими на
котлите с цел определяне на коефициента на полезно действие и на
различните видове загуби на топлина в процеса на експлоатацията
им.
От направените измервания става ясно, че голям резерв за
икономии на енергия има в оползотворяване топлината от
изходящите газове на котел VYNCKE, както и отпадъчната топлина
от материала, напускащ дефибраторите в производствен цех.
Интерес представлява и отпадъчната топлина от вторичното
изпарение от пресите. Налага се изпълнение на мерки за
подобряване енергийната ефективност в дружеството.
Предложението включва няколко основни технически мерки за
подобряване на енергийната ефективност и икономия на енергия:
 внедряване на топлообменник с топлинни тръби за
оползотворяване топлината от изходящите газове на котел
VYNCKE;
 внедряване на секционен топлообменник от типа „тръба в
тръба“ за оползотворяване отпадната топлина на
дървесновлакнестата маса от дефибраторите;
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 внедряване на ротационен регенеративен топлообменник за
оползотворяване топлината от вторично изпарение на
парата от пресите.
Внедряване на топлообменник с топлинни тръби за
оползотворяване топлината от изходящите газове на котел
VYNCKE
От 2005 г. в парокотелната е в експлоатация парогенератор
VYNCKE, изгарящ отпадна дървесна биомаса. Проведените
изпитания показват, че температурата на изходящите газове е в
диапазона 190 - 200 °С. В елементарния състав на горивото
практически не се съдържа сяра, което позволява допълнително
понижаване температурата на изходящите газове до стойности повисоки от точката на оросяване. В същото време, използването на
отпадната топлина за подгряване на въздуха за горене за котела
VINCKE не е целесъобразно поради ограничения, свързани с
безопасността на експлоатация на котела.
Предлага се монтирането на водонагревател с „топлинни
тръби“ за оползотворяване топлината на изходящите газове.
Топлината на газовете ще се използва за нагряване на студена вода
за собствени нужди на парогенераторите. Технологията с
използване на топлинни тръби позволява поддържане на висока
стенна температура на тръбите и безопасна експлоатация.
Оползотворяването на топлината от изходящите газове ще позволи
да се произведе топлинна енергия, която би заменила частично
скъпоструващата енергия, генерирана в мазутните котли FAKOP.
Охлаждането на газовете до 120 °С позволява утилизационна
мощност на водонагревателя от 570 kW. Икономиите в резултат от
внедряването на утилизационната система ще се формират от
избегнати разходи за мазут за котела FAKOP, както и понижен
разход на електрическа енергия за собствени нужди, и понижени
експлоатационни разходи от избегнати ремонти на котлите. Общите
годишни икономии, в резултат от внедряването на водонагревателя
с топлинни тръби, се оценяват на 357 хил. лева, а простият срок на
откупуване на инсталацията е под 1 година.
При внедряване на мерки за утилизация на отпадната топлина
на димни газове на котела практически не съществува риск от
липса на консуматор на топлината, тъй като тя най-често се
използва за подгряване на въздух за горене или студена вода за
собствени нужди.
Внедряване на секционен топлообменник от типа „тръба в
тръба“ за оползотворяване отпадната топлина от дефибраторите
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На фиг. 4.21 е показана принципна схема на секционен
топлообменник тип „тръба в тръба“ за утилизация на отпадна
топлина. Тъй като дефибраторите работят в променливи режими,
нагряваната в топлообменника вода ще преминава последователно
през всички секции на апарата. По такъв начин без излишна
автоматика пълноценно ще бъде използвана топлината на тръбните
повърхнини, излизащи от дефибраторите.
Предварителните
топлинни
изчисления
показват,
че
топлинната мощност на секционния апарат е около 70 kW. При
непрекъснат режим на работа на дефибраторите (в последователен
ред) оценената годишна икономия на топлинна енергия е около 570
MWh. В конкретния случай в топлообменника ще се нагрява вода с
дебит 0,9 l/s от температура 50°С до 67°С, в същото време
горещата плътна дървесновлакнеста маса, течаща във вътрешните
тръби на топлообменника, ще се охлади от 120°С до 100°С.

Фиг. 4.21. Принципна схема на секционен топлообменник тип
„тръба в тръба“ за утилизация на отпадна топлина
Като се вземе пред вид, че утилизираната топлина ще
„замени“ топлинни мощности на мазутния котел, то икономиите на
топлоенергия, респективно на себестойност, е оценена на база
сравняване на себестойността на топлинната енергия, генерирана
от мазутните котли. Икономиите в резултат от внедряването на
утилизационната система ще се формират от избегнати разходи за
мазут за котела FAKOP, както и понижен разход на електроенергия
за собствени нужди и понижени експлоатационни разходи. Общите
годишни икономии, в резултат от внедряването на водонагревателя
с топлинни тръби, се оценяват на 43,7 хил. лева, а простият срок на
откупуване на инсталацията е под 1 година.
Внедряване на ротационен регенеративен топлообменник
за оползотворяване топлината от вторично изпарение на парата
от пресите
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При формирането на плочите чрез механично изстискване се
отделят значителни количества гореща вода и вторична пара,
образувана от спадането на налягането на горещата вода до
атмосферното. Тази пара замъглява помещението и бива
изсмуквана от 3 вентилатора с дебит по 48000 m3/h, разположени на
покрива на цеха. Температурата на изхвърляния въздух е 60-70°С.
Тъй като при изсмукването на парата в помещението се създава
подналягане, през зимата в цеха нахлува голямо количество студен
въздух, което влошава сериозно параметрите на работната среда в
цеха, както и технологичните изисквания за формоване на плочите.
Предложението е да се монтират на покрива 3 броя роторни
регенеративни топлообменника, снабдени с почистващи устройства,
които да осигурят безопасно функциониране. Предварителните
изчисления
показват,
че
регенерираната
топлина
от
топлообменниците възлиза на 14400 kW, като затопленият входящ
външен въздух през зимата ще осигури благоприятни параметри на
работната среда, а годишните икономии на топлинна енергия, в
резултат от оползотворената топлина, се оценяват на 41472 GJ.
Като се вземе пред вид, че утилизираната топлина ще
„замени“ топлинни мощности на мазутния котел, то икономиите на
топлоенергия, респективно на себестойност, е оценена на база
сравняване на себестойността на топлинната енергия генерирана от
мазутните котли. Икономиите в резултат от внедряването на
утилизационната система ще се формират от избегнати разходи за
мазут за котела FAKOP, както и понижен разход на електроенергия
за собствени нужди и понижени експлоатационни разходи. Общите
годишни икономии, в резултат от внедряването на пластинчати
топлообменници се оценяват на 852,683 хил. лева, а простият срок
на откупуване на инсталацията е под 1 година.
Внедряването на трите енергоспестяващи мерки ще доведе до
значителен екологичен ефект. Ще бъдат спестени 2387 t мазут и
съответно в атмосферата ще бъдат изхвърляни 1571 t въглеродни
емисии по-малко.
В разгледаните случаи рискът от липса на консуматор на
утилизираната топлина е минимален.
Избрани са добре известни и доказали се технологии за
утилизация на отпадна топлина и рискът от неправилен избор на
технология също е минимален.
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Рискове при внедряване на енергоспестяващи мерки,
свързани с топлинно изолиране на сгради и мерки по
отоплителната инсталация
При топлинно изолиране на сгради възникват редица
проблеми,
свързани
с
използване
на
некачествени
топлоизолационни материали и неквалифициран персонал.
Обикновено тези дейности се възлагат чрез обществени
поръчки или конкурс. „Енкон сървисис“ е бил супервайзор при
извършване на енергоспестяващи мерки в 168 сгради, голяма част
от които са разположени в Северна България.
При изпълнението на тези проекти се установи следното:
Строителните фирми печелят конкурсите по минимална цена. Това
води до стремеж да се доведат до минимум производствените
разходи за извършване на строително монтажните работи. Това
може да стане чрез намаляване разходите за материали и
намаляване на разходите за труд. За целта се наемат
нискоквалифицирани работници, които не могат да изпълнят
качествено и в срок възложените строително монтажни работи.
В тези случаи рискът от неъкачествено изпълнение е среден, а
в някои случаи и значителен, а последиците могат да бъдат от
средни до значителни.
В заключение може да се обобщи, че проектите за внедряване
на енергоспестяващи меръки намират все по-голямо място в
големите инфраструктурни предприятия. По този начин те не само
удовлетворяват
изискванията
на
Закона
на
енергийната
ефективност, но и повишават и конкурентоспособността си. Както
при всички инвестиционни проекти и тук има рискове, свързани с
реализиране на проекта и възможното забавяне на изпълнението на
строително монтажните работи.
При тези случаи от оъсобено важно значение са техническите,
технологичните и екологичните рискове. Тези рискове са оценени
на база добри практики от опита на „Енкон Сървисис“ ООД при
разработване и изпълнение на енергоефективни проекти.
Въпроси за самоподготовка
1. Кои са основните подходи и стандарти използвани за оценка
на безопасността на МААЕ?
2. Какво регламентира INSAG 25?
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3. Какво знаете за Програмата за модернизация на 5 и 6 блокове
на АЕЦ „Козлодуй“ ? Направете анализ на мерки реализирани в
рамките на програмата за модернизация.
4. Какво представляват и как могат да бъдат представени целите
за безопасност?
5. Кои са предимствата от прилагането на рисково базирания
подход?
6. Кои са заплахите свързани със злонамерени действия? Дайте
примери за пробив в сигурността на ядрени съоръжения.
7. Какво представлява системата за физическа защита?
Дефинирайте понятието „инсайдер“. Направете категоризация
на инсайдерите.
8. Кои аспекти се разглеждат
потенциални инсайдери?

при

идентифициране

на

9. Какви превантивни и защитни мерките се вземат срещу
злонамерени действия, извършени от инсайдери?
10. Кои ситуации могат да бъдат потенциално опасни? Направете
идентифициране на потенциални цели за саботаж.
11. Кои са рисковете в атомните електроцентрали? Какви видове
оценки за риска са ви известни?
12. Кои са характеристиките на риска от тежки аварии в АЕЦ
„Козлодуй“?
13. Кои са добрите практики, прилагани при управление на риска
от тежки аварии? Дайте примери за различни целеви критерии
в различните държави.
14. Каква е същността, целите и приложенията на Вероятностен
анализ на безопасността (ВАБ) ниво 2? Направете оценка на
проекта на блока чрез ВАБ ниво 2.
15. Каква е целта на прилагане на рисково-информираните
подходи при взимане на решения?
16. Как се извършва оптималният избор на площадка за атомни
централи? Кои са идентифицираните критерии за избор на
площадки съгласно българските и международни нормативи?
17. Запознайте се с Методиката за избор на площадка, внедрена
успешно от екипа на „Риск инженеринг“ АД през 2012 - 2014 г.
и „Наредба за осигуряване на безопасността на ядрените
централи.
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18. Кои са изключващите и ограничаващите критерии при избор
на площадка за атомни централи?
19. Кои са критерии, непряко свързани с безопасността?
20. Как се извършва техническата оценка на площадките?
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