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Статистиката в световен мащаб показва, че най-голям дял имат
реакторите на възраст между 30 и 40 години, т.е. такива, които са достигнали или
ще достигнат своя експлоатационен срок.



Закона за безопасно използване на ядрената енергия, обн., 
ДВ, бр. 63 от 28.06.2002г., последни изменения - изм., бр. 7 от 

19.01.2018г., бр. 77 от 18.09.2018г., в сила от 1.01.2019г.

Наредбата за осигуряване безопасността на ядрените 
централи, приета с ПМС №245 от 21.09.2016г., обн., ДВ, бр. 76 

от 30.09.2016г., изм., бр.37 от 4.05.2018г.

Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за 
безопасно използване на ядрената енергия, приета с ПМС 

№93 от 4.05.2004г., обн., ДВ, бр. 41 от 18.05.2004г., последни 
изменения и допълнения - изм., бр. 4 от 9.01.2018г., в сила от 

9.01.2018г., изм. и доп., бр. 37 от 4.05.2018г.



• Лицензия се издава за срок до 10 години
ЗБИЯЕ 

Чл.20 (1)

• Срокът на лицензията може да бъде продължен въз основа на 
оценка на ядрената безопасност и радиационната защита и оценка 
на действителното състояние на ядреното съоръжение и на обекта с 
източник на йонизиращи лъчения

(2)

• Срокът на лицензията може да бъде продължен за срок не по-дълъг 
от срока по ал.1, ако лицензиантът изпълнява всички задължения и 
изисквания по нея и е направил писмено искане за продължение 
преди изтичането на срока на първоначалната лицензия или на 
съответното продължение. Сроковете за представяне на искането за 
продължаване на лицензията се определят с Наредбата по чл.26, 
ал.1.

(3)
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решение за 
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експлоатационния 
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Управление на 
процеса за 
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експлоатационния 

срок

Получаване на 
лицензия за 

експлоатация на 
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комплексно обследване 
на фактическото 

състояние на 
съоръженията на 

блоковете на ядрената 
централа

оценка на безопасността 
и разработка на План с 

мероприятия

реализация на 
мероприятията от плана

разработка на отчет от 
анализа на безопасността 

на база постигнатите 
резултати, след 
изпълнение на 
планираните 
мероприятия

подаване на заявление за 
подновяване на лицензия 
за експлоатация на ЯС, 1 
година преди изтичане 

на действащата лицензия



Към момента функционират само 2-та хилядника (блокове 5 и 6), а блокове 1÷4 са в
процес на извеждане от експлоатация. Блок 5 на АЕЦ е пуснат в експлоатация през
ноември 1987г., а блок 6 - през август 1991г.
Заложения по проект експлоатационен срок и за двата блока е 30 години, което за
блок 5 означава края на 2017г., а за блок 6 – края на 2019г.

•АЕЦ „Козлодуй” е единствената
ядрена централа на територията на
Република България.
•На площадката й са изградени
общо 6 енергийни блока, 4 от които
с реактори тип ВВЕР-440 (В-230) и
2 с реактори тип ВВЕР-1000 (В-
320).



През 2010-та година е взето решение да се предприемат
мерки за удължаване на експлоатационния срок на блокове 5
и 6 на АЕЦ „Козлодуй”. Стартиран е проект „Продължаване
срока на експлоатация на 5 и 6 блок на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”.

Извършени са: 1. Комплексно обследване на КСК на блокове 5
и 6, в периода 2012-2014г.

2. Изпълнение на програми за продължаване срока на
експлоатация на блокове 5 и 6, в периода 2015-2018г.

На 03.11.2017г. Агенцията за ядрено регулиране издава
Лицензия за експлоатация на 5 енергиен блок на АЕЦ
“Козлодуй” за нов 10-годишен срок.

На 18.09.2018 г. в Агенцията за ядрено регулиране е подадено
заявление за подновяване на лицензията за експлоатация на
блок 6. Подадено е в изискуемият срок: година преди
изтичане срока на настоящата Лицензия.
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в експлоатация спрени с ПСЕ в процес на ПСЕ в строеж намерения за ново строителство



други страни инвестират в ново строителство на ядрени мощности 
(Унгария, Беларус, Финландия)

някои от тях имат намерения да действат в посока към удължаване на 
срока на експлоатация на ЯС (Чехия)

голям процент от разгледаните страни са предприели мерки за удължаване 
на експлоатационния срок на ядрените си съоръжения (Армения, България, 

Словакия, Русия, Финландия и Украйна)

Тенденциите показват, че:



1

• Удължаването на експлоатационния срок на ЯС дава социално-икономическа
стабилност чрез поддържане на енергийния баланс до въвеждане в експлоатация на
нови ядрени мощности.

2

• С изпълнението на мероприятията по продължаването на експлоатационния срок на
ядрените съоръжения се повишава безопасността на енергийните блокове и по-
конкретно, се намалява вероятността за повреждане на активната зона.

3

• Финансовите средства заделени за удължаване на експлоатационния срока на
съществуващи мощности са значително по-малко отколкото средствата за
построяване и пускане в експлоатация на нова ядрена мощност

4

• Дейностите във връзка с удължаването на ресурса на ядрените съоръжения са
предпоставка за съхранение на научно-техническия и производствения потенциал на
страните



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Използвани източници:

 1. Български ядрен сайт, atominfo.bg

 2. Агенция за ядрено регулиране, http://www.bnra.bg

 3. Български атомен форум, https://www.bulatom-bg.org

 4. Power reactor information system, https://pris.iaea.org

 5. http://www.atomic-energy.ru

 6. http://www.world-nuclear.org


