Организация на обучението за
Контролиращ физик в сектор “РФТ”
Стоян Кръстев

АЕЦ Козлодуй

 Блокове 5 и 6 в експлоатация – ВВЕР 1000
 Блокове 1-4 в процес на ИЕ – ВВЕР 440
 ХОГ и ХССОЯГ в експлоатация
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Характеристика на работата
 Контролиращият физик (КФ) контролира спазването на
изискванията по ядрена безопасност при:
 транспорт, приемане и входящ контрол на свежо ядрено
гориво;
 пуск, експлоатация и ремонт на реакторите;
 презареждане, извършване на КХО или движение на
ядрено гориво в БОК;
 извозване на отработило ядрено гориво.
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Характеристика на работата
 Провежда измервания, изпитания и експерименти, свързани с
активната зона, на реактори ВВЕР-1000;
 Извършва контрол на режимите на работа на блокове 5 и 6,
пресмятания на неутронно-физическите и кинетични
характеристики на активните зони на реактори ВВЕР-1000;
 Изработва програми, процедури и други вътрешни документи
за движение и контрол на ядрено гориво(ЯГ).
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Характеристика на работата
 Осъществява оперативно ръководство на всички дейности,
свързани с движение на ЯГ за реактори ВВЕР-440 и ВВЕР1000 и контролира спазването на правилата за ядрена и
техническа безопасност на:
 територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД;
 шлеп-контейнеровоз “Наутилус” и по пътя до него;
 при извозване към друга страна – до предаването на
ОЯГ на страната приемник.
 Изпълнява задачи по вътрешния авариен план на "АЕЦ
Козлодуй" ЕАД.
 Работата на КФ изисква въвеждане на сменен режим на
работа, както и домашно дежурство.
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Изисквания за заемане на
длъжността







Образователно-квалификационна степен - магистър
Област на висшето образование – “Природни науки”
Професионално направление – “Енергетика”, “Физически
науки”
Специалност – “Ядрена енергетика”
Професионален опит - За заемане на длъжността не се
изисква професионален опит.
Други изисквания - да притежава компютърна
грамотност – МS Windows, MS Word, MS - Excel.
Желателно е ползването на руски и английски език.

Медицински и
психофизиологични изисквания
• Да няма противопоказания съгласно Списък на
медицинските противопоказания (за работа в среда с
йонизиращи лъчения) към Наредба No 29 на МЗ за
здравни норми и изисквания при работа в среда на
йонизиращи лъчения. Медицинските прегледи и психофизиологичните изследвания се извършват в
съответствие с изискванията и графика на МЗ.
• Да няма противопоказания и да притежава
необходимите психофизиологични и психологични
качества, оценени по оценъчни таблици съгласно
критериите на МЗ за професионален подбор на
оператори по психофизиологични и психологични
качества. Служебен бюлетин на МЗ бр. 6-7/1990 г. и
допълнения към него.

Практическа и теоретична
подготовка











По време на специализираното си обучение, КФ придобива
теоретична и практическа подготовка в изброените по-долу
области:
Ядрени реактори – характеристики, конструкции и
компоненти;
Ядрено – горивен цикъл;
Транспортно-технологични операции и изискванията за
съхраняване на ЯГ;
Оборудването и системите в ХОГ, свързани с транспорт и
съхранение на ОЯГ от реактори ВВЕР-440 и ВВЕР-1000.
Оборудването и системите в ХССОЯГ, свързани с
транспорт и съхранение на ОЯГ от реактори ВВЕР-440;
АЕЦ и други ядрени съоръжения – структури, системи,
компоненти и експлоатация;
Неутронно – физични процеси в ядрените реактори;
Термо – хидравлични процеси в ядрените реактори;
Ядрена безопасност и Радиационна защита.
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Правоспособност, изпити


Лицето се допуска до самостоятелна работа след
придобиване на правоспособност в съответствие с
Наредбата за условията и реда за придобиване на
професионална квалификация и за реда за издаване
на лицензии за специализирано обучение и на
удостоверения за правоспособност за използване на
ядрената енергия.



Лицето подлежи на начални, периодични и извънредни
изпити за проверка на знанията, както и за признаване
на правоспособността в съответствие с действащите
нормативни документи, вътрешно-дружествени
правилници, разпоредби и предписания на държавните
и вътрешно-дружествените контролни органи.

Квалификация на Контролиращия
физик
 Първоначално специализирано
обучение, с продължителност не помалко от 18 месеца
 Придобиване на квалификация за
изпълнение на длъжността – след
успешно полагане на изпит пред
Квалификационна изпитна комисия
на АЯР
 Поддържащо специализирано
обучение с откъсване от
производството, с продължителност
не по-малко от 15 работни дни
годишно
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Обучение
 Първоначално специализирано обучение за
заемане на длъжността
Преди допускане до самостоятелна работа лицето
трябва:
 да е преминало първоначално специализирано
обучение по програмите за длъжността, с обща
продължителност не по-малко от осемнадесет
месеца, включително десет работни дни обучение на
пълномащабен симулатор на ВВЕР-1000;
 да има присъдена трета квалификационна група
съгласно ПБР-НУ и подлежи на периодична проверка
на знанията всяка година.

Обучение
 Поддържащо специализирано обучение
 След заемане на длъжността лицето подлежи на
поддържащо специализирано обучение с
продължителност не по-малко от петнадесет работни
дни годишно, включително пет работни дни обучение
на пълномащабен симулатор на ВВЕР-1000, по
програма съставена в съответствие с изискванията на
“Наредбата за условията и реда за придобиване на
професионална квалификация за издаване на
лицензии за специализирано обучение и на
удостоверения за правоспособност за използване на
ядрената енергия”.

Обучение
 Извънредно обучение
 Извънредното обучение се провежда съгласно
заповед на изпълнителния директор на "АЕЦ
Козлодуй" ЕАД или от упълномощено от него
лице.

