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Въведение

Едно от основните направления в дейността на “АЕЦ

Козлодуй” ЕАД се явява продължаването срока на

експлоатация на действащите енергоблокове при

обезпечаване на следните цели:

– Безопасно и устойчиво производство в съответствие с

критериите и изискванията на действащите норми и

правила в областта на използване на ядрената

енергетика;

– Повишаване производството на електрическа енергия;

– Повишаване надежността и икономическата

ефективност за целите на отрасловото развитие в

България и гарантирането на стратегическият фактор

независимост.



Въведение

• Продължаването срока на

експлоатация на 5 и 6 енергоблок

е оценено като високо ефективно

направление на инвестиране на

финансови средства за

съхраняване на генериращите

мощности, като обекта при

реинвестиране е целенасочена

програма за поддръжка на

ефективното ниво на

конфигурация на оборудването

• в обхвата на ДСЕ.



Въведение

Процеса на продължаване срока на експлоатация на 5

енергоблок се явява комплексна задача, обхващаща

дейности в следните основни направления:

– Провеждане на анализи на техническото състояние на

оборудването на реакторната инсталация;

– Обосноваване на безопасната експлоатация в

надпроектен срок;

– Планиране и изпълнение на технически мерки по

осигуряване необходимата физическа конфигурация на

КСК;

– Изпълнение на Лицензионен план;

– Законодателното обезпечение.



Подход за прелицензиране

Пети енергиен блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД се експлоатира

съгласно условията на Лицензия за експлоатация, Серия “Е”,

рег. № 03000, издадена от Председателя на АЯР на

02.10.2009 г. с фактически срок на действие 05.11.2017 г.

Подходът към изпълнението на прелицензирането на блок 5

за експлоатация след изтичане на проектния срок на

съоръженията се основава на:

– Детайлно проучване на всеки етап от лицензионният

процес;

– Определяне и прилагане на регулаторни изисквания, за

получаване на изискващите се одобрения от АЯР и

подновяване на лицензията за експлоатация;

– Отчитане на приложимите международни стандарти,

подходи и препоръки за безопасност.



Решение за експлоатация

Решението на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да експлоатира

енергоблокове 5 и 6 в надпроектен срок се базира на оценка,

която обхваща следните елементи:

– Периодична оценка на безопасността;

– Оценка на влиянието на кадровия потенциал за

осигуряване дългосрочна експлоатация;

– Чисто икономическа оценка;

– Техническа оценка на физическото състояние на

оборудването с отчитане на множеството изпълнени

модернизионни и ресурсни мерки;

– Обмен на опит и информация с действащи централи по

ключови въпроси свързани с експлоатацията и

безопасността в обхвата на ДСЕ.



• Закон за безопасно използване на ядрената енергия:

• Основен национален закон в областа на използване на

ядрената енергия – определя държавното регулиране и

лицензиране в областта на ядрената инергия и

йонизиращото лъчение

• Наредба за реда за издаване на лицензии и

разрешения за безопасно използване на ядрената

енергия:

• Определя реда за издаване, изменение, подновяване и

прекратяване на лицензии за безопасно използване на ЯЕ

• Наредба за безопасна експлоатация на ЯЦ:

• Определя общите правила и основните критерии на

ядрената безопасност и радиационната защита

Регулаторна рамка



Изисквания на Закона за безопасно използване на ядрената
енергия:

– За експлоатацията на ядреното съоражение е
необходим лиценз за експлоатация издаден от
Председателя на АЯР;

– За всеки енергоблок се издава отделна лицензия;

– Лицензията се издава за срок до 10 години;

– Срокът на действие на лицензията може да бъде
удължен на основата на оценка на ядрената
безопасност и радиационната зашита и оценка на
фактическото състояние на ядреното съоръжение.

Изисквания на националното 

законодателство



• Наредбата за реда за издаване на лицензии и
разрешения за безопасно използване на ЯЕ /чл. 23/:

За подновяване на лицензията или разрешението
заявителят подава заявление, което съдържа:

– обосновка на новия срок

– актуализиран отчет за оценка на безопасността на

ядреното съоръжение, в който са отчетени:

• действащите нормативни изисквания;

• действителното състояние на ядреното

съоръжение;

• предвидения експлоатационен срок;

• съвременните аналитични методи, собствения и

международния експлоатационен опит и най-

новите постижения на науката и техниката;

Изисквания на националното 

законодателство



При решение за експлоатация на енергоблока след изтичане
на проектния ресурс на основното оборудване Лицензиантът
/т.22.1/ е длъжен да извърши в предварително съгласувани с
АЯР обхват и срокове комплексно обследване на
фактическото състояние на съоръженията на блока с цел:

– Определяне на остатъчния ресурс на КСК, които
остават в експлоатация и необходимите КСК, които
трябва да бъдат заменени с нови;

– Обосноваване на новия срок на експлоатация;

– Разработване и изпълнение на програма за подготовка
на блока за продължаване на срока на експлоатация.

Изисквания на действащата лицензия



След изтичане на проектния срок /т.22.2/ лицензиантът може

да поиска лицензия за експлоатация на блока по реда,

определен в ЗБИЯЕ и нормативните актове по неговото

прилагане, включително и при следните условия:

– изпълнение на условията по т. 22.1;

– наличие на одобрен от МОСВ доклад за оценка за

въздействието върху околната среда на блока при

новите условия на експлоатация или становище, че

такава оценка не е необходима, ако Законът за

опазване на околната среда изисква това;

– представяне на отчет за анализ на безопасността,

потвърждаващ възможността за работа на блока през

периода, определен по т. 22.1, буква “б”.

Изисквания на действащата лицензия



Обща регулаторна рамка за ДСЕ

Лицензионният подход за ДСЕ се основава на изпълнението
на представените по-горе изисквания и използването като
регулаторна основа на Периодичния преглед на
безопасността, която допълва следните специфични
характеристики:

– По-широк фокус върху процеса на ДСЕ за определения

и лимитиран от закона лицензионен период

(припокриване на сроковете за ППБ с изискванията за

лицензиране по ЗБИЯЕ);

– Системен подход, определящ КСК в обхвата на ДСЕ

съобразно класификацията на оборудването и

изпълняваните проектни функции;

– Инженерна оценка, при която се използват

идентифицирани критерии за приемливост, съобразно

действащите стандарти.

.



Детайлно процеса на лицензиране на 5 енергиен блок е
представен в Лицензионния план на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД,
ИД №ДОД.ОУ.ПЛ.1244/01, определящ:

– Основните етапи в процеса и последователността на

изпълнението им /като представя оптимизиран график

за изпълнение на предвидените дейности/;

– Пакета документи, придружаващ искането за

подновяване на лицензията за експлоатация на 5

енергоблок;

– Отговорните лица и сроковете по подготовката на

документите, както и условията за спазване на

нормативно определения краен срок за депозиране на

искането - до 05.11.2016 г.

Лицензионен план



Наред с нормативно установените изисквания и условията на

Лицензиите за експлоатация, АЯР постави акцент /позиция на

АЯР по ППБ, изразена в Писмо N 47-00-108/28.06.2013/ при

регулиращия преглед на следните ключови въпроси:

• Навременното и ефективно изпълнение на Програмата

за подготовка на съответния блок за ПСЕ;

• Извършване на ППБ със систематична преоценка на

външни въздействия;

• Ефективно изпълнение на идентифицираните мерки за

повишаване на безопасността.

Позиция на АЯР по ППБ



Основни етапи, съобразно Лицензионния план:

– Комплексно обследване на фактическото състояние на

съоръженията на блокa;

– Изпълнение на програма за подготовка на блока за

продължаване срока на експлоатация;

– Провеждане на Периодичен преглед на безопасността;

– Актуализиране на ОАБ;

– Провеждане на партньорска проверка на МААЕ

(SALTO);

– Доклад (становище) на МОСВ за ОВОС за

инвестиционно предложение за Продължаване срока на

експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй

Процес на прелицензиране
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Процес на прелицензиране



Лицензионно обвързан проект за ПСЕ

През 2012 година е иницииран лицензионно обвързан проект

за ПСЕ на 5 и 6 блок.

Дейностите се осъществяват на два етапа. В хода на първият

се формира инвестиционен проект, провежда се комплексно

обследване и оценка на безопасността на енергоблока, оценка

на икономическата ефективност за изпълнение на проекта.

След завършване на І етап е разработен “Обобщен отчет за

резултатите от комплексното обследване на фактическото

състояние и оценка на остатъчния ресурс на КСК на блок 5 на

АЕЦ “Козлодуй“, ОТЧ АТЕ.116/02-0863-2012, отразявщ

резултатите от оценката на техническото състояние,

ресурсните характеристики на КСК и конкретни препоръки за

допълнително обследване.



Лицензионно обвързан проект за ПСЕ

В резултат от КО е разработена и съгласувана с АЯР

“Програма за подготовка за продължаване срока на

експлоатация на 5 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, PLEX-DQA-

KNPP-0003-02 /предвидени 242 мерки за 5ЕБ разпределени в

5 области/.

Разработката на проекта за подготовка към ДСЕ се води в

тясно сътрудничество и при договорните отношения с

Консорциум в състав: ЗАО "Русатом Сервиз", ОАО "Концерн

Росенергоатом" - Русия и "Electricite de France [EDF]" Франция.

Като съизпълнители в обхвата на подготовка участват едни от

водещите предприятия, научни и проектни организации в

атомният отрасъл.



Лицензионно обвързан проект за ПСЕ

Втори етап обхваща:

– непосредствената реализация на проекта, в хода на

когото се провежда задълбочена оценка на

техническото състояние и обосноваване остатъчния

ресурс на незаменяемото оборудване;

– изпълнява се модернизация, насочена към целите на

повишаване безопасността на енергоблока и

осигуряване ресурса на оборудването;

– замяна на изработилото ресурса си оборудване;

– подготвя се обосновка за безопасността на енергоблока

за допълнителният срок за експлоатация (база за което

е проведена задълбочена оценка на безопасността).



Периодичен преглед на безопасността

ППБ е съществен етап от изпълнението на Лицензионния план

и се изпълнява в съответствие с изискванията на НОБЯЦ,

ръководството на МААЕ - Periodic Safety Review for NPPs, SSG-

25 и изразена позиция на АЯР /писмо N 47-00-108/28.06.2013/,

отчитайки:

– Резултатите от изпълнението на проведените стрес-

тестове;

– Проведените през последните години мисии OSART и

WANO;

– Изпълнение на дейностите от Програмата за повишаване

на безопасността в резултат на ППБ-2008;

– Комплексното обследване на КСК;

– Обследването на площадка за изграждане на 7-ми блок.



Периодичен преглед на безопасността

Периодичният преглед обхваща следните етапи:

– Подготовка (включва разработване и съгласуване с АЯР

на: Методология за провеждане на ППБ и Планове за

управление на проекта и качеството, Методики за оценка

на факторите; обобщаваща оценка на всичките фактори

на безопасност; оценка на несъответствията;

разработване на комплексна програма и др.);

– Изпълнение (оценка на 14 фактора, изготвяне на отчет с

резултатите по всеки фактор);

– Изготвяне на обобщаващ отчет с резултатите от

оценката на всички фактори;

– Разработване на комплексна програма от мерки за

поддържане/повишаване на безопасността.

Документацията от всеки етап се представя за преглед, оценка

и съгласуване с АЯР.



Периодичен преглед на безопасността

Методология за ППБ

План за Управление на 

проекта на ППБ 

План за управление на 

Качеството на ППБ 

Методика за оценка на 

фактор

Методика за категоризация на 

несъответствията

Отчет с резултатите за всеки фактор

Обобщаващ отчет с резултатите за всички фактори 

Комплексна програма от мерки за поддържане/подобряване на безопасността

Йерархия на документите за ПББ



Периодичен преглед на безопасността

Приоритета на документите за изпълнение на ППБ са

определени въз основа на изискванията на АЯР и

препоръките на ръководството на МААЕ SSG-25 - нивата на

важност са три:

– Първи приоритет - Български документи по

безопасност;

– Втори приоритет - Документи на МААЕ (в случаите, в

които българските нормативни документи не съдържат

конкретни технически или методически изисквания,

както и при разширяване обхвата за преглед на

критериите);

– Трети приоритет - Документи на страната-доставчик на

оборудването (КСК) (там, където е обоснован по-голям

консерватизъм).



Актуализация на ОАБ

Основната цел на Отчета за анализ на безопасността (ОАБ)
като актуална лицензионна основа, е да покаже:

– Действащият проект и подобренията в конфигурацията
на енергоблока, извършени през последните 10 години
и техния принос за повишаване на безопасността;

– Влиянието върху безопасността и надеждността на
всички внедрени модернизационни мерки;

– Съответствието на характеристиките на блока и
оборудването със съвременните изисквания за
безопасност.

От 2008 г. ОАБ се актуализира ежегодно, при които се
отразява пълният обем дейности по изпълнените мерки за
осигуряване надеждността и разполагаемостта на блоковете.



Актуализация на ОАБ

В резултат от изпълнение на проекта “Продължаване срока

на експлоатация на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД ” e

разработена “Програма за подготовка за продължаване на

срока на експлоатация на 5 блок”.

Съществен компонент от програмата са мерките насочени

към обосновка на новият експлоатационен срок -

допълнителни анализи на безопасност, разчети и

количествени оценки на остатъчния ресурс на КСК.

На основание резултатите от извършените анализи, разчети

и количествена оценка на остатъчния ресурс на КСК, ще

бъде изпълнена актуализация на ОАБ.

В отчета ще бъдат включени както фактическите изменения в

КСК, така и обосновки на остатъчния ресурс на

оборудването.



Актуализацията ще бъде изпълнена като към разделите

“анализ на проекта” на системните описания в ОАБ ще се

представят и:

– допълнителните изисквания и ограничения (ресурсни

характеристики, тестове, експлоатационни режими,

предели и условия на безопасност);

– промени в предвидения по проект контрол

(температури, налягане, химичен състав,

металоконтрол и други в зависимост от оценката на

състоянието на експлоатираното оборудване).

Актуализация на ОАБ



Мисия SALTO

Партньорска проверка SALTO (Аспекти на безопасност при

дългосрочна експлоатация)

– Сравнително нова комплексна проверка на

безопасността, насочена към стратегията и ключовите

елементи за ДСЕ;

– Допълва проверките на IAEA;

– Цели преглед на текущото състояние и бъдещите

планове и програми за ДСЕ в АЕЦ, на база на

свързаните Стандарти на безопасност на МААЕ и

ръководни документи;

– Важен атрибут на МААЕ за съдействие при

подготовката за ДСЕ;



Мисия SALTO

Дейности по подготовката на мисия SALTO

– В „АЕЦ Козлодуй” в рамките на първото

шестмесечие на 2016 г. се извърши задълбочена

самооценката за целите на проверка готовността на

„АЕЦ Козлодуй” за провеждане на мисия SALTO

– Резултатите от самооценката са основа за

разработване на ресурсно осигурена Програма с

мерки за подготовка за провеждане на

партньорската проверка.




