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След Втората световна война , ядрената енергетика е обещана да бъде 
спокойна технология. Но превръщането на физиката в инженерство не е 
толкова лесно. И инвеститорите не бяха толкова ентусиазирани като за 
въглища, газ и нефт. Но много хора, които не искат просто да се отказват от 
обещанието на атомния век; вълнуваща нова технология, перспективата за 
изключително евтина електроенергия, възможноста да бъдат независими от 
петрола и вноса на природния гас, и, в някои случаи, тайно желание да 
притежават ядрено оръжие.  Звездният час на ядрената енергия най-накрая 
дойде в началото на 1970 г., когато войната във Близкия изток, причини цените 
на петрола, съществено да се увеличат по целият свят. Повече от половината 
от всички ядрени реактори в света са построени между 1970 и 1985 година. 
Съществуват четири типа ядрени реактори: 

Първият реактор 
През 1942 г. Енрико Ферми създава 
първия реактор Chicago Pile-1 (CP-1), 
след като научава за процеса на 
делене на ядрата и по този начин 
реализира верижна реакция на делене. 
Получената топлинна мощност на 
реактора Chicago Pile-1 е била близка 
до нула, но това все пак е бил първият 
ядрен реактор, който е имал за цел да 

изясни процесите на създаване на самоподдържаща се верижна реакция на 
делене, а не производство на енергия. Целта на създаването на реактора е 
била не производство на електроенергия, а получаване на плутоний за 
производство на атомни бомби. В процеса на работа на реактора се получават 
радиоактивни материали – изотопи и в тази връзка експлоатацията на ядрените 
реактори налага решаването на редица специфични проблеми, които не 
съществуват при използването на други енергоизточници: 
осигуряване на ядрена и радиационна безопасност, управление на 
радиоактивните отпадъци и осигуряване на неразпространението на ядреното 
оръжие и материали и технологии за неговото производство.  На 2 декември 
1942, в рамките на проекта Манхатън, Енрико Ферми осъществява 
контролирана самоподдържаща се верижна реакция. 
 
Съществуват четири типа ядрени реактори:  

 Реактор с вода под налягане: ВВЕР или Водо-воден енергетичен реактор 
Проектиран в бившия СССР; Тип на реактор, които се използва в 
централите в Аремния, Русия, Китай, Словакия, България, Чехия, 
Унгария, Словакия, Иран, Ирак, и Финландия; За гориво се използва 
уранов диоксид; При деленето на горивото в активната зона се отделя 
топлина, която се поглъща от топлоносителя (вода) при движението му 
нагоре между горивните елементи; 

 Кипящ реактор: с еднокръгова схема. Водата, която преминава през 
активната зона и отвежда топлината от горивото е и източник за 
произвеждане на пара за турбините. За гориво се използва уранов 
диоксид. Такива са реакторите в авариралата атомна станция Фукушима. 

 Тежководен реактор тип CANDU: CANada Deuterium Uranium 
С тежка вода, те са канадски. Разликата с другите реактори, е че 
горивото и забавителите на неутрони са разделени, а употребата на 



тежка вода като забавител и 
едновременно като топлоносител 
прави възможно да се използва 
като гориво стествен или слабо 
обогатен уран. Реактори от този 
тип има в Канада, Индия, Южна 
Корея, Пакистан, Румъния, и 
Аржентина. 

 Водо-графитни реактори тип РБМК: канални реактори с висока мощност; 
За забавител се използва графит, а за охладител вода. Горивото е слабо 
обогатен уран и се поставя в канали на графитни блокове. Такива 
реактори имаше само в Русия и Литва, като авариралият реактор в 
Чернобил е бил именно от този тип, а в Литва през 2009 година беше 

спрян и вторият реактор от този 
тип.  

 
     

 
 
 
 
 
 
Има около 439 ядрени реактори  в 31 държави. Около 70 нови реактора са в 
процес на изграждане през 2015 г., повечето от тях в страни, които растат 
бързо. В крайна сметка, 116 нови реактори са планирани в световен мащаб.  
В момента в Европейския Союуз работят 137 ядрени реактора, а според МААЕ 
до 2030г. в Европа влязат ощте 147 ядрени реактора. ЕС планира да обменят 
1/3 от автомобилния си парк с електормобили до 2030г. 
България е една от 30 държави членки на Ядрения клуб в света.  

 
 
Средната цена 
на тока на едро 
в България е 8 
ст/кВч. Тя се  
получава при 
усредняване на 
посочените в 
таблицата цени 
и съответното 
електропроизво
дство. От 
таблицата се 
вижда, че 
единствено АЕЦ 
Козлодуй и ТЕЦ 
Марица Изток 2 
работят на цена 

 Технологична схема на АЕЦ с водо-воден реактор 

Тежководен реактор тип CANDU 



под средната. Това означава, че потенциалната печалба на АЕЦ Козлодуй и 
ТЕЦ МИ2 се използва за да се финансират загубите от надпазарните цени на 
тока от ТЕЦ и ВЕИ. 
 
От края на 60те години, в България се разработва ядрена програмата за мирни 
цели, и днес, атомната енергия одговара за 30% от произведената енергия в 
страната.  
 
 
Намаляне на въглеродните емисии от енергийните извори с използването 
на АЕЦ: 

 Европейският Парламент заявява, че 
държавите членки следва да разполагат с 

възможно най‐широк набор от средства за 
постигане на производство на 
електроенергия с ниска въглеродна 
интензивност (включително възобновяеми 
енергийни източници, ядрена енергия, 
използването на технологии за улавяне и 
съхранение на въглерод и устойчиво 
производство на биомаса) и че никое от тях 
не следва да се изключва от наличните 
възможности за изпълнение на 
изискванията; 

 В областта на електропроизводството 
делът на нисковъглеродните технологии в 
електроенергийния микс (енергия от 
възобновяеми източници, от 
електроцентрали, работещи с изкопаеми 
горива и с технологии за улавяне и 
съхранение на CO2, ядрени централи) ще 
нарасне значително от сегашните 45 % на 
около 60 % до 2020 г.,съответно на 75—80 
% до 2030 г. и почти на 100 % до 2050 г 
 

 Тока от нови модерни ТЕЦ с 
 инсталация за улавяне и 
 съхраняване на въглеродния диоксид 

ще бъде:  с 25% по‐скъп от този на 

нови модерни ТЕЦ, с 85% по‐ скъп 

от този на съществуващи ТЕЦ. 
Анализът прогнозира, че цените на 

въглеродния диоксид ще трябва да се повишават постепенно, за да 
достигнат 100—370 EUR на тон CO2 (или равностойното количество 
други парникови газови) до 2050 г. Това означава, че цената на тока от 
ТЕЦ ще се оскъпи допълнително постепенно така, че през 2050 това 
оскъпяване да бъде приблизително: 

 
 - 20÷74 ст/кВч за ТЕЦ на въглища, ако приемем тон CO2 за един МВч 
 - 10÷37 ст/кВч за ТЕЦ на газ, ако приемем половин тон CO2 за един МВч 

Пътна карта за намаляване на въглеродните емисии в ЕС и ОК на 
министерството на енергетиката и климатичните промени на ОК публикувана 

от NERA Economic Consultants 



 

 Производството на ток от АЕЦ в ЕС ще се увеличи 5.5 пъти до 2050 
година; 

 Производството на ток в ЕС през 2050 година ще бъде разпределено 
както следва: 

 -  40% от ВЕИ; 
 -  33% от АЕЦ; 
 -  27% от ТЕЦ с улавяне и съхраняване на CO2. 
 

 

 
 
Фактора влияещи на бъдещото развитие на българската ядрена 
енергетика: 

 необходимостта от изработването на нова дългосрочна национална 
енергийна стратегия например до 2050 г., която да отчете основните 
световни тенденции в енергетиката, както и възможностите за развитие 
на енергийния микс у нас, с оглед на нашите реалности и не на последно 
място, която да предпазва енергийната ни система от колебанията в 
политическата конюнктура. 

 с оглед избягване на грешките при структурирането на проекта АЕЦ 
Белене, е важно да се отбележи, че е необходимо да бъде обявен търг 
за изграждане на нови ядрени мощности в АЕЦ Козлодуй, който да бъде 
напълно прозрачен и да дава възможност за реален избор между 
конкуриращи се технологии, а не просто да се предрешава използването 
само на вече изработения реактор за АЕЦ Белене.  

 динамиката на цените на урана в бъдеще. Запасите от уран не са 
безкрайни, което неминуемо ще води до постепенното покачване на 
цената му. 

 Фундаменталните тенденции за технологичното развитие на ядрената 
енергетика в световен мащаб; 



 
 
 
Кога излизат от употреба енергийни мощности, това се знае 20-30 години 
напред. Българската енегийна система се държи основно върху 5 централи 
който произвеждат близу 70% от електричеството във България. 

 
ТЕЦовете не работат повече от 50 години, защото въглешните централи имат 
някаъв краен ресурс. АЕЦ „Белене” е проект с национално значение и се вижда 
като единстевен извор за произвеждане на ток след 3 декади и за 
економическа независимост. Създават се 8000-9000 работни места на самата 
площадка и 50 000 работни места в обслужващите сектори. 
 
 
Местоположение 
 
Площадка “Белене” се намира в Свищовско-Беленската низина на брега на р. 
Дунав – 567/571km срещу о-в Белене (Персин). До 1980г. за “Белене” са 
разглеждани две площадки - Белене (разположена на запад от гр. Белене) и 
Белене- изток, като последната е била винаги алтернативна. По-нататък под 
“Белене” се подразбира площадка “Белене-изток”. Местността на площадка 
“Белене” е равнинна, със средна височина над морското ниво +20,0m по БМС. 
Използва се за селскостопанска продукция и пасбища. От р. Дунав площадката 
е заградена и защитена с дига, достигаща абсолютна кота +25,5m. Площадката 
се намира непосредствено до ръкава на р. Дунав и отстои на 7,5km от 
границата с Румъния. Най-близки населени пунктове до площадката са: гр. 
Белене - 4km, с. Деков - 5km, с. Кулина вода - 12km, с. Ореш - 5km, с. Бяла 
вода - 12km, с. Лозица - 14km, гр. Свищов - 10,5km, с. Царевец - 13,5km, гр. 
Зимнич - 13,6km и гр. Турну Мъгуреле - 32km (последните две населени места 
са в Румъния). Съгласно картата за сеизмично райониране на България 



площадката попада в район със сеизмична интензивност от VIII степен по 
скала МSК-64 с коефицент Кс=0,15.  
 
Площадка Белене е на 
57 км по течението на 
Дунав срещу остров 
Персин (Белене). 
Намира се на 7,5 км от 
границата с Румъния, 
на около 100 км от 
Плевен, на около 4 км 
източно от Белене и 
около 10,5 км западно 
от Свищов. Общата й 
площ е 2702 кв. км. В 
района с радиус 150 км 
живеят повече от 8 млн 
души. 

 
 
Лицензирането на нова ядрена мощност: 

 Министерски съвет (МС) 

 Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) 

 Министерство на околната среда и водите (МОСВ) 

 Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) 

 Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). 
**За всеки блок на ядрена централа се издава лицензия за експлоатация със 
срок до 10 години. Тя дава право на лицето, което е изградило ядрената 
централа, да използва съоръжението за производство на електрическа и/или 
топлинна енергия. 
 
 
Хронология на проекта АЕЦ „Белене”: 
 

 20 март 1981 г. правителството одобрява площадка Белене за 
изграждане на втора АЕЦ 

 1985 г. започва изпълнение на подготвителните работи (площите се 
изравняват и повдигат, изгражда се строителна, монтажна и складова 
база, както и административно битов комплекс) 



 1987 г. започват строителните работи 

 Края на 1989 г. реакторният корпус на 1-ви блок е изграден до кота 13,2 
м. (степен на завършеност около 40 %) 

 Май 1990 г. проектът е редуциран до два блока; строителните работи се 
намаляват поради липса на финанси.  

 1991 г. замразяване на проекта поради липса на финанси и 
нарастващата обществена съпротива 

 1996 г. инициятива за довършване на АЕЦ “Белене”.  

 1997 г. проектът е отхвърлен главно поради високата себестойност на 
електроенергията 

 1998 г. НЕК подава искане за лицензиране на площадката, което е 
отхвърлено поради липса на документи. 

 6 април 2002 г. премиерът Сакскобурготски обявява че АЕЦ Белене ще 
бъде завършена  

 Декември 2002 г. Правителството отменя решението от 1991 г. за 
замразяване на проекта 

 Април  2004 г. правителството взема решение за доизграждане на АЕЦ 
Белене 

 Май 2005 г. НЕК обявява търг за два леководни реактора, но само от 
типа ВВЕР 

 Януари  2007 г. НЕК обявява търг за заем от 250 млн евро 

 Юли 2009г. правителство на ГЕРБ, проектът е замразен 

 Февруари  2011 г. - Техническият проект на централата все още не е 
одобрен, Премиерът Б. Борисов в парламента ”ако не се построи АЕЦ 
"Белене", токът ще поскъпне с около 18 пъти” 

 Март 23, 2011: Три нови аргумента „за” АЕЦ Белене: 
 - В днешната енергийна криза, която е обхванала света, 
единствено АЕЦ "Белене" гарантира на България евтин ток при спазване 
на пълна безопасност на централата. 
АЕЦ "Белене" е най-проверяваният проект в света - и от страна на МААЕ 
и от страна на ЕС. 
 - Ако не построим АЕЦ "Белене" и не бъде удължен живота на 5 и 
6 блок на АЕЦ "Козлодуй", след 5-6 години цената на тока ще скочи 
драстично. 
 - Финансово проектът АЕЦ "Белене" е структуриран изцяло в 
полза на българската държава - 51% дял на НЕК, без държавна 
гаранция, без да се дават пари от бюджета, финансиране изцяло от 
страна на инвеститора и то при изключително ниска лихва от 4%. При 
тази схема централата ще се изплати за 10г., и през останалите 60г. от 
живота си ще носи евтин ток за българските потребители и високи 
доходи за държавата. 
 - С АЕЦ "Белене" страната става независима от доставките на 
горива и ще има собствена евтина електроенергия; 

 Пролетта на 2012 г: Проектът беше прекратен с решение на Народното 
събрание 

 Интерес от две китайски корпорации - Индустриалната търговска банка и 
Националната ядрена корпорация (CNNC),който вече се свързаха с 
правителството за проекта. Интересът към АЕЦ "Белене" не е изненада - 
площадката има всички разрешителни за строителство, налична е 



голяма част от оборудването и поне на пръв поглед проектът е в най-
напреднала фаза спрямо плановете за строеж на други ядрени централи 
в Европа. 

 Площадката на АЕЦ "Белене" има всички разрешителни за строителство, 
налична е голяма част от оборудването и проектът е в най-напреднала 
фаза спрямо плановете за строеж на други ядрени централи в Европа. 
Но произведеното оборудване от "Атомстройекспорт" към момента на 
поръчката е било от последното поколение - реактори от типа ВВЕР 
1000. Междувременно руската корпорация разработи реактори от трето 
поколение (ВВЕР - 1500) и има решение от 2012 година насам да 
предлага именно такова оборудване. Или с други думи оборудването е 
вече морално остаряло. 

 Само дотук в централата са инвестирани 2,5 млрд. лева - 1,3 млрд. лева 
за площадката и 1,2 млрд. лева за оборудването на "Атомстройекспорт". 

 2016,  лятото: Арбитражен съд постанови, че българската страна трябва 
да плати за произведеното оборудване; Към крайот на 2016 беше 
направено и пълното плащане на оборудването за АЕЦ „Белене” 

 2017, 20 януари в цеховете на Ижорските заводи в морското пристанище 
на Санкт Петербург се извършва товарене на оборудването - едни 
корпус на реактор, два компенсатора на налягането, осем 
хидроакумулатора на системата за аварийно охлаждане на активната 
зона на реактора, 16 хидроакумулатора на системата за пасивно 
заливане на активната зона на реактора. В отделна партида ще бъдат 
изпратени още един корпус на реактор, два комплекта тръбни възли на 
главния циркулационен тръбопровод и две приспособления за 
центровка. Графикът на доставките е съгласуван между 
"Атомстройекспорт" и НЕК. 

 2017, фебруари:  служебният енергиен министър Николай Павлов 
коментира, че очаква първият реактор за АЕЦ "Белене" да пристигне у 
нас през април, а разходите да са за сметка на руската страна. 
Възстановяване на проекта за втора ядрена централа е част от 
плановете на БСП за рестарт на икономиката. 

 Двата руски реактора, могат да се изполват за рестарт на АЕЦ 
"Белене", върху вече съществуващата площадка или двата реактора да 
се поставят в АЕЦ "Козлодуй" 

 Експертите очакват окончателното решение за съдбата на АЕЦ 
"Белене" да се вземе до средата на 2017-та година. 

 
 



Настоящата стойност на производствената цена на тока от АЕЦ Белене е: 

 3.4 ст/кВч според пресмятания с данни за Проектната компания – 
умерен вариант 

 4.4 ст/кВч според пресмятания с данни на HSBC – умерен вариант 
 

Следователно, АЕЦ Белене ще произвежда ток на цена около два пъти 

по‐ниска от пазарната през целия срок на експлоатация. Това гарантира, че 
АЕЦ Белене ще бъде изключително конкурентен на пазара. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Годишна себестойност и пазарна цена 
Нормирана цена на тока от АЕЦ Белене, АЕЦ от САЩ и АЕЦ от 

Великобритания 



 
 

История 

АЕЦ „Козлодуй“ е действаща ядрена електроцентрала в България. 

Разположена е на брега на река Дунав, на 5 км източно от град Козлодуй и на 

200 км северно от София. Това е единствената българска атомна 

електроцентрала и най-голямата в региона. Строежът ѝ започва на 6 април 

1970 г., а официалното откриване е на 4 септември 1974 г. 

 

5ти и 6ти блок на АЕЦ „Козлодуй“ 

 

- 1965 – На 19 августПолитбюрона ЦК на БКП 

взимарешениезаисканепомощот СССР запроектиране и 

строителствонаатомнаелектроцентрала;[4] 

- 1966 г. – На 15 юли НРБ подписвасъс СССР 

спогодбазасъвместноизгражданена АЕЦ насвоятеритория; 

- 1969 г. – На 14 октомври е направенапърватакопка; 

- 1970 г. – На 6 априлзапочвастроежътнаядренатацентрала; 



- 1974 – 1975 г. – влизат в действиепърви и вториблок (по 440 мегавата); 

- 1980 – 1982 г. – работазапочваттрети и четвъртиблок (по 440 мегавата); 

- 1988 – 1993 г. – въведени в експлоатациясапети и шестиблок (по 1000 

мегавата) 

 

През 2003 г. след натискот Европейскиясъюз (ЕС) е започната процедура за 

спиране на четирите реактора с мощност 440 MW, 

тъйкатонеотговарятнаевропейскитестандартизасигурност [7].През 2004 г. 

сазатворени 1-ви и 2-ри блокна АЕЦ „Козлодуй“, а в началотона 2007 г. 

сазатворени и 3-ти и 4-ти блок. Пети и шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ все още 

работят. Мощностите затворени досега са 1760 MW, а работещите и в 

моментаса 2000 MW. 

 

 

Технически съоръжения в АЕЦ „Козлодуй“, техните характеристики, 

местоположение 

Технически съоръжения в АЕЦ „Козлодуй“ и хронология на тяхното влизане в 

експлоатация: 

- І етап: 1970 – 1975 г. Изграждане и пуск на 1 и 2 блок с водо-водни 

реактори ВВЕР-440, модел В-230, с два независими канала на системите 

за безопасност.Пуск на 1 блок: 1974 г.Пуск на 2 блок: 1975 г. 

 

- ІІ етап: 1973 – 1982 г. Изграждане и пуск на 3 и 4 блок с водо-водни 

реактори ВВЕР-440, усъвършенстван модел В-230 с трикратна 

резервираност на системите за безопасност. 

 

- Пуск на 3 блок: 1980 г.Пуск на 4 блок: 1982 г. 

 

- ІІІ етап: 1980 – 1991 г.: Изграждане и пуск на 5 и 6 блок с реактори ВВЕР-

1000, модел В-320, с херметична защитна обвивка, трикратна 

резервираност на системите за безопасност.Пуск на 5 блок: 1987 г. Пуск 

на 6 блок: 1991 г. 

Официалното откриване на АЕЦ "Козлодуй" е на 4 септември 1974 г. 



 

ВВЕР-440 ядрен реактор във втори блок на АЕЦ „Козлодуй“ 

 

Безопасност 

 

Безопасността на АЕЦ "Козлодуй" е издигната в основен приоритет и е обект 

на независим държавен надзор, упражняван от Агенцията за ядрено 

регулиране при Министерския съвет на Република България, от 

Министерството на околната среда и водите и от Министерството на 

здравеопазването. 

Дейностите по опазването на живота и здравето на хората и околната среда са 

от първостепенно значение за персонала на централата. 

Установено е съответствие на радиоекологичното състояние на природната 

среда около АЕЦ с изискванията на действащото законодателство в областта 

на радиационната защита. През 2002 г. България ратифицира протокола от 

Киото, който е сериозна стъпка за намаляване на емисиите на 6 парникови газа 

(CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs и SF6).  

Производството на електрическа енергия от АЕЦ практически не генерира 

парникови газове и има съществен екологичен принос за опазването на 

околната среда. Електропроизводството на АЕЦ “Козлодуй” през 2016 г. е 

спестило на населението и околната среда вредното въздействие на над 18,5 

млн. тона въглероден диоксид (CO2), 66 хил. тона серен диоксид (SO2), 22 хил. 

тона азотни оксиди (NOX) и 3 хил. тона прах, съдържащ естествена 

радиоактивност. Този ефект съответства на световните тенденции за 

ограничаване на озоноразрушаващите емисии в атмосферата. 



 

 

 

Радиоекологичен мониторинг 

Контролът за опазването на околната среда се реализира с комплекс от мерки 

в областта на мониторинга на околната среда, на контрола на изхвърляният от 

АЕЦ в атмосферата и хидросферата, напреработката и съхранението на 

радиоактивните и конвенционалните отпадъци. Непрекъснат радиационен 

мониторинг в 3-километровата зона се реализира чрез автоматизираната 

информационна система на централата, интегрирана с аналогичната 

национална система. В 100-километровата зона на наблюдение около АЕЦ 

"Козлодуй" се вземат и анализират проби от въздуха, почвата, растителността, 

р. Дунав и питейните водоизточници, измерва се радиационният гама-фон. 



Бъдещето на АЕЦ „Козлодуй“ 

 

Модернизация и удължаване на експлотационият срок на 5ти и 6ти блок 

 

Животът на експлоатация на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" ще може да бъде 

удължен с още 30 години, но ако бъдат изпълнени допълнителни дейности по 

модернизацията. Това показва завършената обосновка за удължаване ресурса 

на 1000-мегаватовия ядрен блок. Тя беше направена от консорциум между 

"Росатом сервис" - концерн "Росенергоатом", част от руската "Росатом" и 

френската EDF. Заключителните документи по проекта бяха предадени от 

обединението на официално събитие, на което присъстваха министърът на 

енергетиката Теменужка Петкова и заместник генералният директор на 

"Росатом" Кирил Комаров.  

 

За модернизацията са изхарчени 120 милиона лева. 

 

Подготовката на обосновката за удължаване живота на 5-и блок включва 

различни дейности, одобрени от Международната агенция по атомна енергия. 

Комаров посочи, че консорциумът се е справил при по-кратки срокове от 

подобни проекти в Русия. По договор всичко е трябвало да завърши за 27 

месеца, но реално дейностите са приключени за 25. Сега документите трябва 

да бъдат предадени в Агенцията за ядрено регулиране, която трябва да 

приключи с оценката и издаването на нов 10-годишен лиценз до края на 

следващата година. Тогава изтича срокът за работа на сегашния лиценз на 5-и 

блок. 

 

"Росатом сервис" заедно с "Риск инженеринг" на Богомил Манчев правят 

обосновката за удължаване живота и на 6-и блок. Тя трябва да приключи до 

юли 2018 г. За тази година основната дейност е обслужването на техническото 

състояние на оборудването. 

 

 

 

 



Съхранение и транспортиране на отработено ядрено гориво 

 

АЕЦ "Козлодуй" ще изхарчи 14.5 млн. лв., за да купи 22 съоръжения (чохли) за 

съхранение и транспортиране на отработеното ядрено гориво от реактори тип 

ВВЕР-1000 на 5 и 6 блок на централата, става ясно от обявена обществена 

поръчка. Отработеното гориво ще бъде съхранявано в хранилището за мокро 

съхранение, казаха от АЕЦ "Козлодуй". 

 

Съхраняване на ядрено гориво 

България имаше договор за извозване на отработеното ядрено гориво на 3 и 4 

блок на АЕЦ "Козлодуй" в Русия. Преди няколко години курсовете са били 

спрени, тъй като Румъния не е разрешавала горивото да премине през нейна 

територия, както и да бъдат направени икономии, коментира бившият 

изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй" Валентин Николов. Друга причина 

е, че Русия е искала да увеличи цената за съхранението на използваното 

гориво. До 2010 г. сумата, която АЕЦ "Козлодуй" е плащала за тази услуга, е 

била 600 долара на килограм, което при 45 тона отработено гориво на година 

означава, че централата е плащала по 27 млн. долара годишно. Отработеното 

ядрено гориво е силно радиоактивно и освен уран в него се съдържат също 

Цезий 137, Плутоний и др. 

Сега от АЕЦ "Козлодуй" подготвят нов курс за изпращане на отработено 

ядрено гориво за съхранение в Русия.  

За отработеното гориво на 5 и 6 блок не е сключван договор за извозване с 

Русия, тъй като през 2011 г. влезе в сила новото европейско законодателство, 

с което се забрани извозването на ядрени отпадъци извън пределите на ЕС, 

обясни Николов. 

В момента отработеното гориво от двата блока се съхранява в 

съществуващите хранилища – две приреакторни, които се намират до 

работещите 5 и 6 блок, и едно за мокро съхранение на ядрено гориво. От 

началото на миналата година в експлоатация е и хранилището за сухо 

съхранение, където отработеното гориво може да се съхранява до 50 години. 

То е предназначено само са отработеното гориво на двата спрени блока. 

Пподходяща геоложка структура за това има в Северозападна България. 

 


