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Етапи на проекта за продължаване срока на 

експлоатация (ПСЕ)

В съответствие със ЗБИЯЕ и т. 22 от
Лицензиите за експлоатация на 5 и 6
блок, АЯР определя следните
изисквания, които следва да бъдат
изпълнени, за да се експлоатират
блокове 5 и 6 след изтичане на
проектния им ресурс:

- определяне на остатъчния ресурс на 
КСК, които остават в експлоатация и 
определяне на КСК, които трябва да 
бъдат заменени;

- обосноваване на новия срок на 
експлоатация;

- разработване и изпълнение на 
програма за подготовка на 
съответния блок за ПСЕ. 
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Етапи на проекта за продължаване срока на 

експлоатация (ПСЕ)

1-ви етап (общ за 5 и 6 блок):

Комплексно обследване и оценка на остатъчния ресурс на 

оборудването и съоръженията на блокове 5 и 6 на АЕЦ 

“Козлодуй”. 

ПРИКЛЮЧЕН в периода 2012 - 2014 г.

2-ри етап: 

Изпълнение на Програмата за подготовка за ПСЕ на 6 блок –

срок 2016 -2019 г.
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1-ви етап по проекта ПСЕ

14 бр. Отчети за резултатите от комплексното обследване
(КО) на фактическото състояние и оценка на остатъчния ресурс
на КСК на блок 6 на АЕЦ „Козлодуй”

- Механично оборудване (оборудване и тръбопроводи на РУ,
топлообменно оборудване I-ви и II-ри контур, арматури
(включително предпазните и регулиращите клапани), помпи,
опорно-окачващи системи, ДГС-механична част, полярен кран и
машина за презареждане);

- Електро оборудване, системи за контрол и управление;

- Строителни конструкции.

 Обобщен отчет за резултатите от комплексното
обследване на фактическото състояние и оценка на остатъчния
ресурс на КСК на блок 6 на АЕЦ „Козлодуй”
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В съответствие с препоръките от КО на блок 6, са генерирани  

необходимите мерки за изпълнение:

 План за управление на проекта продължаване срока на 

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

200 мерки за изпълнение до края на лицензионния период на 6 блок:

- Област 1 – Механично оборудване – 73 мерки;

- Област 2 – Електрическо оборудване и СКУ – 28 мерки;

- Област 3 – Строителни конструкции и ОСО – 18 мерки;

- Мерки, произтичащи от КО и оценка на остатъчния ресурс на КСК, за срочно 

и периодично изпълнение – 81 мерки;

25 мерки за следващия лицензионен период след 02.10.2019 г.

2-ри етап по проекта ПСЕ
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 Програма за подготовка на 6 блок на АЕЦ “Козлодуй” за

продължаване срока на експлоатация, съгласувана с

АЯР

Всички мерки от Програмата сe изпълняват в

планираните срокове.

2-ри етап по проекта ПСЕ
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График за изпълнение на проект ПСЕ за 6 блок
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2-ри етап по проекта ПСЕ 

Дейности по изпълнение на мерките на 6 блок

 Оценка на актуалното техническо състояние:

- анализ на техническата документация

- извършване на допълнително обследване (контролни измервания

и БК)

 Разчети за оценка на ресурсните характеристики

 Обосновка на възможността за ПСЕ на КСК
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2-ри етап по проекта ПСЕ 

Дейности по изпълнение на мерките на 6 блок

 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД (ИП, ПП, РП)

 Договор с Консорциум: “Русатом Сервис” АД и “Риск
Инженеринг” АД: “Разработване на обосновка за продължаване
на срока на експлоатация на блок 6 на АЕЦ “Козлодуй” до 60
години, анализи, разчети и количествени оценки на остатъчния
ресурс на КСК”

Подизпълнители: 

- ОКБ “ХИДРОПРЕС” АД (“ЦКБМ” АД; НИЦ “Курчатовски 
институт”, ФДУП ЦНИИ КМ “Прометей”, “НСУЦ ЦМиР” ООД). 

- “Атомтехенерго” АД (“ОКБМ Африкантов” АД, “НПО ЦКТИ” АД, 

“Атоммашекспорт” АД , “Ресурс” ООД)

 Договор с АТП – Атомтоплопроект ООД: “Разработване на
обосновка за продължаване на срока на експлоатация на
оборудване по II контур на блок 6 на АЕЦ “Козлодуй” до 60 години,
анализи, разчети и количествени оценки на остатъчния ресурс
на КСК”
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Оценка на актуално техническо състояние

По време на ПГР 2016 и 2017 г. на 
блок 6, съгласно Договорите, са 
обследвани 100% КСК, 
предвидени в обемите на 
програмите за обследване (АЕЦ 
“Козлодуй” и Изпълнителите 
на договорите):

• Корпус и опорен пръстен на 
реактора, ГБ, КН, ПГ, ГЦТ, 
съединителен тръбопровод 
между ГЦТ и КН; 



10

Оценка на актуално техническо състояние

• Полярен кран и презареждаща 
машина;

• Помпи;

• Арматура 2, 3 и 4 клас по 
безопасност, 1-ви и 2-ри контур;

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

• ДГС – механична част  и 
електрическа част;

• Строителна част – херметичен 
обем, реакторно отделение, ДГС 
и ел. канали между ДГС и РО; 
бризгални басейни;

Тв – тръба на РО

Бетонови ядки
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Оценка на актуално техническо състояние

• Турбина К-1000-60/1500-2, турбини ОК-12А, стопорно-

регулиращи клапани и сепаратори пароперегреватели СПП-

1000.
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Разчети за оценка на ресурсните 

характеристики

 Разчетите са изпълнени за 104% мощност от номиналната

 Разчет на неутронният флуенс и радиационното енергоотделяне в 
елементите на реактора, 

 Термохидравлични разчети на основното оборудване и 
тръбопроводи на  РУ при щатни експлоатационни режими, 
нестационарни режими и проектни аварии;

 Разчети на хидродинамичните натоварвания на основното 
оборудване и тръбопроводи на РУ;

 Разчети на граничните условия за топлоотдаване, съпротивление 
срещу крехко разрушаване, цикличната якост и температурни 
полета;

 Прогнозиране на разчетните характеристики, основните 

механични свойства и характеристики на СКР на основен метал, 
заварени съединения и наплавка на оборудването и тръбопроводите 
на РУ, стойности на изместване на критичните температури на 
крехкост вследствие на термично стареене на КР;

 Разчети на якост на всички елементи КСК от 1-ва област (МО).
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Разчети за оценка на ресурсните 

характеристики

Разчет на допустимите размери на дефектите на основно 

механично оборудване I контур

Разработени са разчетите на якост за оценка на допустимост на 

нецялостностите, регистрирани при БК в заварените съединения 

на:

- Корпуса на реактора,

- Главните циркулационни тръбопроводи. 

Разчетите са извършени за работа на РУ на ниво на мощност 

104% от номиналната, при продължаване на срока на 

експлоатация на блок 6 на АЕЦ “Козлодуй” до 60 години.
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Разчети за оценка на ресурсните 

характеристики
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Обосновка на възможността за ПСЕ на КСК

Заключения за техническото състояние и остатъчния 
ресурс на КСК
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Договор: „Разработване на обосновка за продължаването на 
срока на експлоатация на Блок 6 на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД до 60 

години, анализи, разчети и количествени оценки на 
остатъчния ресурс на КСК”

Етап 1: Документи по качество – 5

Етап 2: Методологии – 5

Етап 3: 

• Програми, 

• Технически отчети, 

• Разчети, 

• Заключения

Етап 4:

• Окончателен отчет – 1

• Изменения и допълнения в ОАБ – 1

Резултати по проекта ПСЕ на 6 блок

231
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Резултати по проекта ПСЕ на 5 блок

Разработени са Отчетите 

за приключване на всяка 

конкретна мярка (АЕЦ 

“Козлодуй”).
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Резултати по проекта ПСЕ на 6 блок

 На база заключения е констатирана работоспособността
и е обоснована възможността за продължаване срока на
експлоатация на блок 6 на АЕЦ „Козлодуй“ (до 2051г.), при
спазване на условията и режимите на експлоатация,
периодичността и обемите на ТОиР, в съответствие с
изискванията на действащата нормативна и
експлоатационна документация, както и възприетите
условия на експлоатация.

 Съгласно препоръките се разработва списъкът с мерките
за еднократно и периодично изпълнение по време на ДСЕ.

 Разработена е и утвърдена нова редакция на
Инструкцията за експлоатационен контрол на основен
метал, наварени повърхности и заварени съединения на
оборудването и тръбопроводите на блокове ВВЕР-1000 на
АЕЦ “Козлодуй” с включен допълнителен БК съгласно
препоръките.




