
ИРЕН ГЕОРГИЕВА - Р-Л СЕКТОР "МОДЕРНИЗАЦИИ И АНАЛИЗИ"

БОРИС ИВАНОВ - Р-Л ГРУПА "АНАЛИЗИ"

ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

НА 5 БЛОК НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, 

ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ И ПРЕДВАРИТЕЛНИ 

РЕЗУЛТАТИ



Дейностите за оценка и управление на остатъчния ресурс на КСК, важни за 

безопасността, са обект на ежегодните Ремонтна, Инвестиционна и Производствена 

програми, както и на изпълнената Програма за модернизация на 5-ти и 6-ти блок на 

АЕЦ “ Козлодуй”.

В периода 1987 – 2010 г., на 5 и 6 ЕБ са внедрени над 4000 изменения на проекта, 

насочени към повишаване на безопасността и експлоатационната надеждност. Една от 

причините за изпълнение на модернизацията бе да се осигурят условия за 

продължаване срока на експлоатация (ПСЕ) на 5 и 6 ЕБ над проектния ресурс. 

Анализите за  състоянието на блокове 5,6 на АЕЦ “Козлодуй”, след мащабната 

модернизация сочат за постигнато високо ниво на ядрена, радиационна и технологична 

безопасност, съизмерима с тази на най-добрите аналози. 

Това ни дава основание за реализация на проекта за продължаване срока на 

експлоатация на блокове 5,6 на АЕЦ “Козлодуй”.

ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 



В съответствие със Закона за Безопасно Използване на Ядрена Енергия, в 

лицензиите за експлоатация, Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) определя 

изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, в случай че АЕЦ възнамерява да 

експлоатира блокове 5 и 6 след изтичане на проектния им ресурс. 

ИЗИСКВАНИЯ

 Определяне на остатъчния ресурс на конструкциите, системите и компонентите (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 съответния блок за продължаване 

срока на експлоатация.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

 Гарантиране и непрекъснато повишаване на нивото на ядрената безопасност и 

радиационната защита;

 Производство на електроенергия при осигурена безопасност;

 Поддържане и повишаване на културата на безопасност;

 Опазване на околната среда;

 Ефективно и социално-ориентирано управление с мотивиране на персонала.

ИЗИСКВАНИЯ



В изпълнение на тези изисквания, и спазвайки основните    приоритети, 

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД стартира изпълнението на мащабен проект за осигуряване на 

условия за продължаване срока на експлоатация (ПСЕ) на 5 и 6 блок.

Дейностите относно ПСЕ на 5 и 6 блок бяха разчетени в два основни 

етапа:

Първи етап

 Комплексно обследване и разработване на програми за оценка на остатъчния ресурс на 

оборудването и съоръженията на блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”.

 Този етап бе реализиран в периода 2012 – 2014 г. Използвана бе методология, 

отговаряща на очакваното високо ниво за страна, членка на ЕС, и осигуряваща 

неоспоримостта на получената обосновка за ПСЕ на 5 блок

Втори етап

 Изпълнение на Програмата за подготовка за продължаване срока на експлоатация (ПСЕ) 

на 5 блок.

ЕТАПИ



ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ



Съдържание на комплексното обследване от първи етап:

 Анализ на основните системи, строителни конструкции, хидротехнически съоръжения и 

определяне на основните компоненти, подлежащи на оценка;

 Определяне на най-важните механизми, влияещи на процесите на стареене и деградация 

на основните (критични) компоненти;

 Разработване на процедури и методики за оценка на остатъчния ресурс;

 Оценка на остатъчния ресурс на отделни системи;

 Обосновка на пакети от препоръки и мерки за осигуряване на ресурса, интегрирани в 

Програма за подготовка на блоковете за ПСЕ.

По предварителната оценка, по-голямата част от елементите, включени в 

обследването, имат необходимия остатъчен ресурс, освен елементите, които са 

предвидени за замяна.  Определени са елементите, за които е необходимо 

извършването на допълнителни дейности: оценка на техническото състояние, 

прогнозиране на основните механични свойства, термохидравлични разчети, 

обосновка и потвърждаване на остатъчния ресурс.

В резултат на обследването са дадени препоръки и са формулирани конкретните 

мерки за изпълнение във втория етап от проекта.

ПЪРВИ ЕТАП



За изпълнението на вторият етап е създадена отделна организационна 

структура.

За обезпечаване на навременно и 

качествено изпълнение на задачите, 

функциите на структурните звена на АЕЦ 

“Козлодуй”, необходими за изпълнението 

и управлението на Проекта, са 

конкретизирани и документирани в 

Матрица на отговорностите. 

Ясното и конкретно определяне на 

функциите гарантира, че отговорностите 

са ясно определени и не се дублират, а 

нуждите на проекта се удовлетворяват по 

адекватен начин за ефективно 

управление на риска, осигуряване на 

високо качество на процесите и крайния 

резултат

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
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Изпълнение на програмите за подготовка за ПСЕ на 5 блок на АЕЦ “Козлодуй”

Изработен е План за управление на втория етап от проекта за продължаване 

срока на експлоатация на 5, 6 ЕБ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Целите на плана за управление на втория етап на проекта са:

 Да определи обема на дейностите, необходимите ресурси, сроковете,   етапите и 

отчетните документи по изпълнението на втория етап на проекта;

 Да регламентира организационните аспекти, роли и отговорности при изпълнение на 

проектните дейности, комуникациите между ръководителя на проекта, членовете на екипа, 

изпълнителите по договори и АЯР;

 Да гарантира, че дейностите по изпълнението на втория етап са правилно дефинирани и 

документирани за постигане целта на проекта:

• Изпълнение на условия от т.22 на Лицензия за експлоатация 

серия Е № 03000/02.10.2009 г. за блок 5 с цел подновяването и;

• Обосноваване на безопасна експлоатация на блоковете в продължения срок на 

експлоатация.

ВТОРИ ЕТАП



Реализацията на втория етап на проекта включва:

 Разработване, утвърждаване и съгласуване с Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) на 

Програми за подготовка за продължаване срока на експлоатация, съответно за блок 5 и за блок 

6 на АЕЦ „Козлодуй”;

 Изпълнение на планираните в Програмите организационни, технически и методически 

дейности и обосноваване на сроковете за дългосрочна експлоатацията.

В програмите за подготовка за ПСЕ на 5 и 6 блок са предвидени за изпълнение 

необходимите технически и организационни мерки, произтичащи от резултатите от 

комплексното обследване на фактическото състояние и оценка на остатъчния ресурс 

на оборудването и сроковете по осигуряване на ресурса на конструкции, системи и 

компоненти.

(Програмите са съгласувани с Агенцията за ядрено регулиране)

Вторият етап от проекта се осъществява със собствени ресурси на 

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД и участие на външни организации.

ВТОРИ ЕТАП



ОБСЛЕДВАНИ ОБЛАСТИ

В програмите са планирани следните групи мерки:

Групи А и В: Замяна или реконструкции, ремонт на компоненти, изработили своя ресурс;

Група С: Допълнителни анализи и обосновки на остатъчния ресурс на незаменяеми 

компоненти;

Група D: Коригиране на процедури за ТО, ремонт и експлоатация на компоненти с оглед 

продължителната им  експлоатация.

Самите мерки са разделени в 5 области:

Област 1 - Механично оборудване;

Област 2 - Електрическо оборудване и СКУ; 

Област 3 - Здания и строителни конструкции; 

Област 4 - Мерки, произтичащи от комплексното обследване и оценка на остатъчния ресурс 

на конструкции, системи и компоненти на блок 5, за срочно и периодично изпълнение; 

Област 5 - Мерки, произтичащи от комплексното обследване и оценка на остатъчния ресурс 

на конструкции, системи и компоненти на блок 5, за изпълнение в следващия лицензионен 

период.



ОБЛАСТ 1 - Топломеханично оборудване на блока:

 Оборудване и тръбопроводи на реакторната инсталация;

 Турбоагрегат; ГЦП (улитка);

 Топлообменно оборудване на 1-ви и 2-ри контур (съдове, топлообменници, тръбопроводи );

 Машина за презареждане и полярен кран;

 Опорно-подвесна система на основното оборудване;

 Помпено оборудване;

 ДГЕС (механична част); 

 Арматура, включително предпазни и регулиращи клапани.  

 ОБЛАСТ 2 - Електротехническо и СКУ оборудване на блока:

 Електротехническо оборудване (ЕТО);

 Кабелно стопанство в състава на електрооборудването и оборудването на СКУ СБ и СВБ в 

реакторно отделение и турбинна зала, включително хермопроходки;

 Система за контрол и управление (СКУ);

ОБЛАСТ 3 - Здания и строителни конструкции на блока:

 Сгради и съоръжения на блок 5 и 6;

 Общостанционни сгради и съоръжения (ОРУ, БПС, двоен канал СК-1 и ТК-1, слабонапорен 

канал и РШ, ШПС и подземни тръбопроводи, НМС).

ОБСЛЕДВАНИ ОБЛАСТИ



За 5 ЕБ са предвидени  266 броя мерки които са включени в Плана за 

управление на проекта ПСЕ като от тях:

 147 броя мерки (ОБЛАСТИ 1, 2, 3) са включени в Програмата за подготовка за 

продължаване срока на експлоатация на блок 5 на АЕЦ “Козлодуй”. Това са мерки, 

подлежащи на пряк контрол от страната на АЯР, изпълнението на които е свързано 

с обосновката за продължаване срока на експлоатация. Изпълнението на мерките  

е стартирало през 2014г. и ще приключи след ПГР 2016 г.

 97 броя мерки (ОБЛАСТ 4) с краткосрочен характер, които нямат влияние 

върху срока на експлоатация на блок 5 и не подлежат на пряк контрол от АЯР;

 22 броя мерки (ОБЛАСТ 5), свързани с безопасността и предвидени за 

изпълнение в следващия лицензионен период.

МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ



Основанта част от мерките са свързани с анализи, разчети и количествени 

оценки на остатъчния ресурс на основно и спомагателно оборудване на РУ. За 

изпълнение на тези мерки е подписан договор с Консорциум в състав: ЗАО 

“Русатом Сервис”, OAД “Концерн Росенергоатом” и “Електрисите дьо Франс” 

(EDF) с предмет:

 "Разработване на обосновка за продължаването на срока на 

експлоатация на блок 5 на АЕЦ “Козлодуй” до 60 години, 

анализи, разчети и количествени оценки на остатъчния ресурс 

на КСК“

Изпълняват се и мерки, свързани с обследване на защитната оболочка, 

сградата на реакторно отделение, ДГС и ел. канали между ДГС и РО както и 

обследване на подземни магистрални тръбопроводи и бризгални басейни.

Договорът предвижда изготвяне на 251 документа, като методологии, 

програми, разчети и заключения. 

ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ



Договорът с Консорциума се изпълнява по график. Съгласувани и приети са 130 документа. 

През месеци март-май са разгледани и приети заключения по арматура, топломеханично и 

помпено оборудване, както и по строителните конструкции. 

Получаването на заключенията по разчетите на якост на основното оборудване на РУ се 

очаква в началото на август месец. Окончателните отчети се очакват до месец септември на 

2016г.

Документи за 

разработване
брои

Приети 

документи
Статус на дейността

Документи по качеството 8 8 Приети

Методологии 5 5 Приети

Работни програми 56 56 Приети

Технически отчети 34 32 В процес на изпълнение

Разчети 80 5 В процес на изпълнение

Заключения 66 24 В процес на изпълнение

Препоръки 2 В процес на изпълнение

Дейностите се финализират с разработване на Окончателен отчет за обосновка на 

възможността за ПСЕ на блок 5 на АЕЦ „Козлодуй” и  Предложения и препоръки за актуализация 

на ОАБ на блок 5 на АЕЦ „Козлодуй”

ПСЕ – ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ



Във връзка с осигуряване на безопасната експлоатация на „АЕЦ 

Козлодуй”, дейностите по подмяна и обследване на оборудването се 

интегрират в графиците за планови годишни ремонти. 

Организацията при изпълнение на дейностите предвижда, при необходимост, 

възможност за компенсиращи действия:

 Готовност за разместване на дейности, изпълнявани по утвърдените графици по 

време на ПГР;

 Привличане на допълнителни човешки ресурси;

 Обоснована промяна на дейности извън ПГР, които не влияят върху безопасността 

на АЕЦ;

 Съобщаване на възникнали проблеми на ежедневни съвещания и вземане на 

управленски решения и предприемане на последващи действия.

ОРГАНИЗАЦИЯ



По време на ПГР’2015 за 5 ЕБ бяха изпълнени дейности по 

снемане на входни данни, планирани в съответните програми по 

оборудване:

 Главен Циркулационен Тръбопровод; Съединителен тръбопровод 

между ГЦТ и КО; Компенсатор на обема; Парогенератор; Горен блок, 

корпус и опорен пръстен на реактора; 

 Полярен кран и Презареждаща машина;

 Помпи – 11 типа помпи;

 Арматура и ПК –103 броя;

 Топломеханично оборудване – 1-ви и 2-ри контур;

 ДГС – механична  и електрическа част;

 Строителна част – херметичен обем, реакторно отделение, ДГС и 

ел. канали между ДГС и РО; бризгални басейни;

 Обследване на подземни магистрални тръбопроводи.

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ПГР 2015



Топломеханично оборудване на блока:

 Безразрушителният контрол на тръбопроводи от I-ви контур и тръбни 

проходки; типови дейности по Главна циркулационна помпа ГЦН-195М; 

замяна или реконструкция на арматури по системи TG, YP, TK и др.

 По ІІ-ри контур: безразрушителен контрол на деаератори 5RL21,22B01  и 

5RL21,22W01,02  и турбина К 1000-60/1500-2 - ЦНН, турбини на ТПП ОК-12А, 

стопорно регулиращи клапани, сепаратори СПП-1000 и др.

Системи за контрол и управление и Електрооборудване

 Подмяна на електронни блокове и панели 5НN,HM03,04; 

преосвидетелстване на ЦИИСРК; замяна на термоконтрол; подмяна на 

показващите прибори на панели БЩУ и РЩУ и др.

 Обследване на дизелови двигатели 5GV00А01, 5GW00А01, 5GX00А01; 

обследване на генератора от ІI канал СБ, 5GW и др.

 Здания и строителни конструкции на блока:

 Укрепване на стоманените колони с изрязани отвори в стените за 

инженерни коммуникации в РО; възстановяване на липсващите елементи на 

стоманените връзки в МЗ и др.

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ПГР 2016



През месеци март - май са разгледани и приети заключения по арматура, 

топломеханично и помпено оборудване, както и по строителните конструкции. 

Получаването на заключенията по разчетите на якост на основното оборудване на 

РУ се очаква в началото на август месец. Окончателните отчети се очакват до месец 

септември на 2016 г.

Заключения за техническото състояние и остатъчния ресурс на основни КСК:

 Мостов кран с кръгово действие. (приет 1 документ). При текущото техническо 

състояние кранът има запас по остатъчния ресурс в периода на ДСЕ при условие на спазване 

на изискванията на НД за експлоатация и система за ТОиР;

 Презареждаща машина. (приет 1 документ). Възможна е по-нататъшна експлоатация в 

периода на продължаване на срока на експлоатация до 60 години при условие на спазване на 

изискванията на НД за експлоатация и система за ТОиР;

 ДГС-механична част. (приет 1 документ). Въз основа на анализа на условията на 

експлоатация, оценката на техническото състояние, контрола на състоянието на метала и 

оценката на остатъчния ресурс могат да бъдат допуснати до по-нататъшна експлоатация след 

изтичането на срока на служба до 2047 г. 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ



 Арматури 2, 3 и 4 клас на безопасност ( в процес на съгласуване 3 документа). По 

данни от информационните карти арматурите се намират в работоспособно състояние и 

могат да  бъдат допуснати за по-нататъшна експлоатация в периода на ДСЕ до 2047 г. 

Арматурите, които наработят ресурса си, трябва да бъдат заменени  по график, интегриран в 

програмата за ТОиР ;

 Помпено оборудване (в процес на съгласуване 11 бр. заключения). Възможно е 

продължаването на срока на експлоатация на помпите за периода на ДСЕ на блок 5 на АЕЦ 

„Козлодуй“ (30 години) при спазване на изискванията на НД за експлоатация и системата за 

ТОиР, както и възприетите условия на експлоатация;

 ТМО, тръбопроводи и хермопроходки (в процес на съгласуване 12 бр. заключения). По 

резултатите от разчетите, за болшинството от елементите  е възможно продължаването на 

срока на експлоатация за периода на ДСЕ при условие на спазване на изискванията на НД за 

експлоатация и системата за ТОиР.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ



Професионалното управление на проекта включва осигуряване и 

контрол на качеството, система за управление на измененията в проектите 

по отделните мерки, ефективни формални и неформални комуникации 

между експертите на работно ниво , технически съвети и работни срещи, 

както и срещи за отчитане на напредъка по проекта, допринасящи за по-

добро разбиране за цялостния ход на проекта, анализ на допуснати 

слабости и изискващи подобрение области, избор на коригиращи действия 

и прилагане на извлечените от натрупания опит поуки.

Реализацията на проект ПСЕ е динамичен процес, който изисква 

своевременни промени в инвестиционните намерения и планираните 

финансови ресурси, корекции в срокове за изпълнение на дейности, по 

технологични или административни причини и пр. Това налага периодични 

корекции в основните Документи за управление на проект ПСЕ чрез 

тяхното актуализиране, съгласно реда описан в плана за управление на 

проекта.

Актуализацията по отношение на мерките от проекта обхваща:

 Коригиране на срока за изпълнение;

 конкретизиране на начина за реализацията им.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ



 АЯР упражнява контрол за спазване на изискванията на нормативната уредба, 

съгласува и издава разрешения за изменения в проекта.

 Съгласува работните отчети от изпълнение на 1-ви етап.

 Съгласува и одобрява разработените програми в резултат на изпълнените дейности 

по 1-ви и 2-ри етап.

Контролира изпълнението на мерките от 2-ри етап.

При проверка от АЯР на тема “Организация за управление на проекта за 

продължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”са дадени 

следните констатации:
 Създадена е необходимата организация за управление на проекта;

 Осигурени са необходимите финансови ресурси;

 Ангажирани са лица с достатъчен производствен и организационен опит;

 Предвидени са съответните мероприятия за осъществяване на контрол при 

изпълнение на дейностите.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АГЕНЦИЯТА ЗА 

ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ



Към днешна дата няма изоставане от планираните срокове , програмата за 

продължаване срока на експлоатация на 5-и блок на АЕЦ “Козлодуй” се изпълнява 

съобразно предвиденият график.

Всички изпълнявани мероприятия отговарят на  изискванията на нормативните 

документи в Република България и МААЕ;

С цел обосноваване на безопасността на блокове 5 и 6 през новия лицензионен 

период е необходимо изпълнение на дейности, съпътстващи подновяването на 

лицензиите за  експлоатация на блокове 5 и 6 на „АЕЦ Козлодуй”.

 Провеждане на Периодичен преглед на безопасността (ППБ).

 Подготовка и представяне в АЯР на актуализиран отчет за анализ на 

безопасността /ОАБ/

 Провеждане на мисия SALTO (Safe Long Term Operation - Безопасна 

дългосрочна  експлоатация) на Международна агенция за атомна енергия 

/МААЕ/.

ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Всички документи трябва да бъдат предоставени на АЯР не по-късно от 12 

месеца преди изтичане срока на настоящата лицензия. Следователно 

заявление за подновяване на лицензията за експлоатация на 5 ЕБ ще бъде 

депозирано до 05.11.2016 г.

Ефективната реализация на мерките произтичащи от обследването на 

фактическото състояние и оценка остатъчния ресурс на оборудването и 

съоръженията на блокове 5 ще бъде основание за подновяване на Лицензията

за експлоатация на блок 5  на АЕЦ „Козлодуй”.




