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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД  

за дейността на СДРУЖЕНИЕ „ЖЕНИТЕ В ЯДРЕНАТА 

ИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ”  

за периода юли 2020 г. – юни 2021 г. 

 

При своята дейност през отчетния период ръководството на Сдружението и секциите се 
ръководеха от основните ни цели, съгласно Устава на Сдружението, а именно:  

• Да обединява усилията на професионалисти, работещи в областта на използване на ядрената 
енергия и приложението на радиацията, в производството, науката, образованието, 
медицината; 

•  Да съдейства за обективна информираност на населението и по-специално на женската  и 
младежка аудитория относно ядрена енергетика и радиационна защита, контрола, опазването 
и възстановяването на околната среда; 

• Да насочва, координира и мотивира подрастващите за устойчиво усвояване на ядрените 
технологии и тяхното използване в полза на обществото; 

• Да разпространява постижения на ядрените технологии в системата на образованието, 
подготовката и мотивацията на кадри; 

• Да популяризира развитието на ядрените технологии в България и професионалните успехи 
на своите членове; 

• Да прилага експертизата на своите членове за изготвяне на прогнози, становища, оценки и 
препоръки за обединяване и свързване на  производството, науката, добрите практики, 
международния опит с младите хора. 
Сдружението развива своята дейност чрез: 

• Организиране и участие в научно-технически конкурси и конференции на национално ниво; 
• Участие в национални и международни проекти, кръгли маси; 
• Участие в международни конференции в България и чужбина – Булатом, БЯД, WiN Global  

За постигането на своите цели ние: 
• организираме и съдействаме при провеждането на обществени дискусии, семинари, 

конференции и образователни курсове, изложби, ученически състезания ; 
• популяризираме дейностите на  Сдружението и постиженията на своите членове чрез 

регионалните и национални медии и интернет пространството; 
• сътрудничим активно и устойчиво с университети, висши и средни училища, научни 

институти, фирми, обществени организации, местната власт, издателства, редакции на 
периодични  издания; 

• поддържаме непрекъснат обмен на информация с централата на WiN Global и нейните 
национални групи; 

• връчваме награди и стипендии от името на „Жените в ядрената индустрия – България“; 
включваме се в местни и национални социални събития, благотворителни инициативи, 

спортни празници и състезания. 
 
Партньори на Сдружението са: 

-  Всички членове на Булатом; 
-  Университети, Висши и средни учебни заведения;  
-  Българска Академия на Науките и научни институти; 
-  Обществени сдружения; 
-  Органите на местно самоуправление; 

- Издатели и медии. 
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Дейност в условията на КОВИД – 19. 
 
Експертиза, менторство и международна дейност. 

Основното, с което се характеризира и ще запомним този отчетен период е живот и работа в 
условията на КОВИД 19. Тази нова реалност наложи основно преразглеждане на подходите, 
методите и начините на реализиране на дейности и мероприятия. Трябваше да сме активни в 
интернет пространството, което наложи изработване на нов сайт на Сдружението и по-интензивно 
използване на facebook страницата. Това, от своя страна доведе до по-голяма активност, защото 
позволи на повече наши членове и съмишленици от различни краища на света да се включват в 
удобно за тях време. 

Изработването на новата интернет страница се извърши от екип на Технически университет, 
София с ръководител доц. д-р Калин Филипов и всеотдайното и безвъзмездно съдействие на Веселка 
Веселинова – ИТ експерт от АЕЦ Козлодуй и член на секция Козлодуй, която през последните 2 
години има основна заслуга за изработването на интернет материали на Сдружението – статии, 
поздравителни адреси и картички. 

За поддържането на facebook страницата основна заслуга имат Елена Иванова – 
Организационен секретар на Сдружението, Албена Георгиева – председател на секция София и член 
на Управителния съвет на Сдружението, Маринела Илиева – член на секция София. 
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Традиционно продължихме нашето партньорство с БЯД като се включихме в онлайн 
мероприятията на тема ,,Партньорство на гражданското общество и държавата в политиките в 
областта на радиологията и радиационната безопасност", организирани по  Проект № 
BG05SFOP001-2.009-0172 „Партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и 
национално ниво за създаване и провеждане на устойчиви политики в областта на радиоекологията и 
радиационната защита на здравето на населението“. 
На 11 септември 2020 г. в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН Илинка 
Живкова и Русиян Цибрански участваха в Кръглата маса „Политики в областта на радиоекологията и 
радиационната защита. Форми и начини за участие на гражданското общество в управлението“, чрез 
предоставяне на качествено и адекватно съдържание. 
Организатор на събитието бе Българско ядрено дружество. Участваха представители от „Жените в 
енергетиката“  (WiN) Козлодуй, „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община,  АЕЦ 
Козлодуй, ДП РАО, НЦРРЗ, ИЯИЯЕ-БАН, ГДПБЗН, Институт по енергетика. 
В рамките на Кръглата маса бяха обособени два панела. Първият със заглавие „Взаимодействие на 
гражданското общество с институциите относно политиките в областта на радиологията и 
радиационната защита“ и вторият - „Осведоменост на гражданите по въпроси на радиоекологията и 
радиационната защита, и политиките в 
областта“. 
Във вторият панел участниците в 
Кръглата маса имаха възможност да се 
запознаят с резултатите от 

социологическото 
проучване, проведено от „Глобъл 
Метрикс“. Тези резултати бяха 
представени в презентацията 

„Информационно 
представяне на резултатите от проучване за 
установяване на степента на осведоменост 
на гражданите по въпроси, свързани с 
радиологични познания, лъчеви и 
токсични натоварвания от 
радиоактивни източници“, Катерина 
Георгиева, Глобал Метрикс ЕООД. 
В дискусионната част бяха дадени предложения за иницииране на информационни кампании по 
въпросите на радиоекологията и радиационната защита в малките населени места като основната 
роля за реализирането им имат местните власти. Бяха дадени примери за добри практики в това 
отношение от АЕЦ Козлодуй, ДП РАО и сдружение „Жените в енергетиката“ (WiN).  
Сред обсъжданите въпроси бе и необходимостта за по-широко включване на темата в 
образователната програма в училище. В това отношение участниците изразиха мнение, че е добре да 
има балансиран подход към децата като се започне с ползите от радиацията, а след това да се 
представят и мерките, свързани с риска от нейното използване. Илинка Живкова, представител на 
„Жените в енергетиката“ (WiN) обясни, че предизвикването на интерес от страна на обществото е 
процес. Необходимо е да се работи целенасочено и постоянно  в тази насока. „Жените в 
енергетиката“ са организирали много състезания за ученици, тематични вечери, конференции. Като 
всичко се прави по атрактивен начин за децата. Затова децата и младежите от Козлодуй са 
информирани и подготвени. 
Всички в Кръглата маса се обединиха около становището, че основният ангажимент за информиране 
на обществото по въпросите на радиоекологията и радиационната защита е на държавните 
институции. Затова за да има ефективни и работещи практики трябва да се регламентира като 
държавна политика. 
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Представители на секция София и секция Козлодуй участваха 48-мата национална конференция по 
въпросите на обучението по физика на тема „ЯДРЕНАТА ФИЗИКА И ЕНЕРГЕТИКА В 
ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЗИКА“ - 2-4 октомври 2020 година във Физически факултет на Софийски 
университет „Св. Кл. Охридски“, град София.  
 
 
 

Заедно за създаване на работеща околна 
среда. 
Панелна дискусия за разнообразна работеща околна 
среда 
Обмяна на опит  
Индустриални политики по темата в ядрената 
област.  
 
Младежки он-лайн уебинар 16 юни 2021, 
организиран от WiN Global. 
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На 30 март 2021 г., онлайн 
разговор между жени с инженерни 
професии, работещи в АЕЦ 
Козлодуй, и на сходни позиции в 
Белоярска АЕЦ, Русия, постави 
началото на поредица неформални 
срещи на тема „Жените в 
енергетиката“. Събитието бе 
проведено с активната 
координация на сдруженията на 
жените в ядрената индустрия, 
съответно в България и Русия. В  
непринудения разговор бяха 
обсъдени теми, свързани с ролята 

на жените в енергетиката и уменията им да се справят в различни ситуации. Участничките споделиха 
как съчетават професионалния и семейния живот и защо и как интересът сред жените към 
реализация в ядрената индустрия расте. В мероприятието се включиха около 40 човека. 
 
От АЕЦ „Козлодуй“ в разговора участваха Стиляна Младенова, началник отдел „Ядрена 
безопасност“ и Албена Рошкова, старши оператор на реактор в АЕЦ „Козлодуй“. От страна на 
Белоярската АЕЦ участие взеха Светлана Чеснокова, инженер-радиохимик в отдел „Радиационна 
безопасност“ и Екатерина Квачова, също на инженерна позиция в Белоярската АЕЦ.   
 
По време на срещата всяка от страните представи своята атомна централа. Така стана ясно, че 
Белоярската АЕЦ е единствената в света, която работи с реактори на бързи неутрони. Технологията 
се счита за бъдещето на атомната енергетика, тъй като осигурява висок процент безопасност и 
надеждност и е много по-екологична и економична. „В града, в който живеем, радиационният фон е 
по-висок, отколкото тук в централата“ сподели Екатерина, а Светлана поясни, че в момента в 
централата работят два реактора - БН-600 и БН-800. Около 30% от работещите в централата са жени, 
като по-голямата част от тях са квалифициран  персонал.  
 
АЕЦ „Козлодуй“  е основен фактор за енергийната сигурност на България, като през 2020 г. осигури  
над 40 %  от производството на електроенергията в страната, отбеляза Стиляна Младенова и добави: 
„Целият екип на централата е посветен на целта чрез безопасното си електропроизводство АЕЦ 
„Козлодуй“ да продължи да затвърждава ключовата си роля за националната енергетика, да 
гарантира стабилност на националната енергийна система, да спестява вредни емисии и да отстоява 
престижното място, което заема сред атомните централи в света.“ Стиляна Младенова специално 
акцентира върху големия брой работещи в АЕЦ жени, много от които на отговорни и ръководни 
позиции, които със своя професионализъм и отговорност допринасят за многобройните успехи и 
високия авторитет на българската ядрена енергетика. 
Освен по основните теми, те разговаряха и за ролята на семейството за избора на професия и за 
подкрепата, която са получили за израстването им в професията.  
 
В разговора се включиха и Снежина Цветанова, директор на Професионалната гимназия по ядрена 
енергетика в град Козлодуй, Валентина Станчева и Надежда Ранделова – старши преподаватели от 
същото учебно заведение. Те споделиха добрите практики за сътрудничество между училището и 
бизнеса, разказаха за възможностите, които дуалното обучение открива пред  учениците от 
гимназията и подчертаха отговорното партньорство на бизнеса в лицето на АЕЦ Козлодуй и ДП 
РАО.  
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МЕНТОРСТВОТО В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

ИГОР КУРЧАТОВ, ГР. КОЗЛОДУЙ 
 
 

48-МА и 49-та НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 
ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА НА ТЕМИ: 
„ЯДРЕНАТА ФИЗИКА И ЕНЕРГЕТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО 
ПО ФИЗИКА“ и „ФИЗИКАТА В STEM ОБРАЗОВАНИЕТО В 
СРЕДНИТЕ И ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“ 

Надежда Ранделова – преподавател, ментор и научен 
ръководител от ПГЯЕ Игор Курчатов, гр. Козлодуй представи доклад 
на тема: “Бъди сред първите в обучението по „Ядрена енергетика“ и 
„Управление на радиоактивни отпадъци“. Конференциите са 
организирани от Съюза на физиците в България, Физически факултет 
на Софийски университет „Св. Климент Охридски“,  Министерство на 

образованието и науката , Агенция за ядрено регулиране, Столична oбщина , БулАтом,  Тита-Консулт 
ООД, АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и като съорганизатори на 49тата конференция община Видин и 
Фондация „Еврика“. В националния конкурс за есета на теми съответно "Бележити български 
физици" и „Големите открития на физиката на ХХ век” участваха , Анна-Мария Иванова Иванова и 
Анатоли Димитров Нанов - отличен с 2-ро място Те спечелиха за своето училище безплатен 
абонамент за списание" Светът на физиката" за 2020 и 2021г..  
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„ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА – В СИМБИОЗА С ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МОБИЛНОСТ“ 
 

Този конкурс бе интересен за участниците, заради връзката между екологично чистото съвременно 
производство на електроенергия и 
нейното използване в електрическите 
автомобили, за да стане по-чист въздуха в 
градовете.  
Целта на този конкурс е популяризиране 
сред младите хора на съвременните 
технологии на ядрената енергетика за 
устойчиво развитие на зарядните мрежи 
за електрическа мобилност и справяне с 
екологичните предизвикателства в 
съвременните общества. 

Анатоли Нанов от 9 клас спечели 
първа награда в национален конкурс за 
есе, организиран за втори път от „АЕЦ 
Козлодуй“ ЕАД и Индустриален клъстер 
„Електромобили“ с подкрепата на „АЕЦ 
Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, Българското ядрено дружество и Община Козлодуй. 
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СТУДЕНТСКИ ХАКАТОМ 

 
В периода 30 ноември- 01 декември, се проведе 
студенстски хакатом със съдействието на компанията 
„Росатом“ в сътрудничество между три български 
университета - Технически университет - София, СУ 
„Климент Охридски“ и УНСС, както и Националния 
изследователски ядрен университет МИФИ и Обнинския 
Институт по ядрени технологии в Русия. Инициативата бе 

вдъхновена от развитието на иновациите в сфери като екологията и енергетиката и от факта, че в 
областта на атомните технологии те придобиват огромно значение за по-високата сигурност и 
безопасност. Студентският атомен хакатон под името „ХАКАТОМ” потърси и показа 
взаимодействието между атомната енергетика и новите технологии.  

Надежда Ранделова участва в отбора от Техническия университет - София съставен от общо 9 
участника от бакалавърската специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ и магистърската 
специалност „Ядрена енергетика“,  които се класираха на второ и трето място. 

 
 
 
 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ТЪРСИ СЕ SUPER STEM БЪЛГАРИЯ 2020“ 
 

Надежда Ранделова участва с проект „Ядрено бъдеще за чиста планета“, в който представи 
съвместни дейности с ученици в областта на STEM (Наука - Технология - Инженеринг – 
Математика). С проектът през декември 2020г. е класирана в категории STEM учител в училище, 
град и за област, спечели наградата SUPER STEM учител (STEM AMBASSADOR) за област Враца. 
STEM AMBASSADOR за учител, който насърчава учениците да се интересуват и любопитстват в 
областта на STEM. За този проект бе публикувана и статия през януари 2021г., в бр.5 /2021 г. на 
Списание "STEM в България, Европа и Света" ISSN: 2682 – 9924Целта на този проект е 
привличането на все повече млади хора в ядрената индустрия за постигане на високи резултати с 
отговорността и желанието за професионална изява и развитие. 
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МАЙСТОРСКИЯТ КЛАС НА ЦЕРН 2021 
 

На 23.03.2021г. се проведе онлайн 
заключителният етап на майсторският клас на 
ЦЕРН в гр. София. Събитието се организира 
съвместно с ЦЕРН от Физическия факултет на 
Софийския университет, Института за ядрени 
изследвания и ядрена енергетика на Българска 
академия на науките, Народна астрономическа 
обсерватория и планетариум “Николай 
Коперник”, Физико-технологичен факултет на 
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 
и с подкрепата на проект OSOS (Отворени 
училища за отворено общество) по Европейска 
програма Horizon 2020 за научни изследвания и 
иновации. За участие в класа бяха поканени 
ученици от ПГЯЕ „Игор В. Курчатов“ гр. 
Козлодуй – Анатоли Нанов 9б клас, Андриян 
Цветанов, Анелия Джуркова и Катрин Спасова 

9в клас, Емил Тиханов и Самуил Герасимов от 11б клас, Йонатан Димитров и Ростислав Тодоров от 
12б клас, с ръководител инж. Надежда Ранделова. След уводни лекции на 15 и 16 март по теория на 
елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, 
учениците бяха разпределени по групи и им бе възложена обработка на реални данни от детектора 
CMS в ЦЕРН. Учениците под ръководството на учителите и менторите направиха оценка на данните 
от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. На 
23.03.2021 г. получените резултати бяха обсъдени на видео-конференция с учени от ЦЕРН и с 
ученици и учители от Белград и Ниш. Майсторският клас завърши успешно с тест за участниците.  
 
 
 
П о з д р а в л е н и я  и  б л а г о д а р н о с т и  з а  П р о ф е с и о н а л н а  г и м н а з и я  п о  

я д р е н а  е н е р г е т и к а  И г о р  К у р ч а т о в  и  з а  г - ж а  Н а д е ж д а  
Р а н д е л о в а !  П о ж е л а в а м е ,  з д р а в е  и  н о в и  у с п е х и  п о  и з б р а н и я  

п ъ т !  
 

 През м. април и май 2021 подкрепихме 
организирането и провеждането на конкурса 
„Енергия за твоето бъдеще”. Участниците бяха над 
180 с идейни и качествени творби.  
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 Организационна и социална дейност: 
Членовете на WiN - България към 01.07.2021 г. са общо 101 + 3 почетни членове. 
За съжаление нашата активна и дългогодишна членка Даниела Стефанова Зайкова внезапно 

претърпя трудова злополука с фатален край. Поклон пред паметта ù. 
Разпределението по секции е както следва: 
Секция Козлодуй – 56 човека; Напуснали – 8 (поради пенсиониране, смяна на работата, лични 

причини), новоприети членове - 2  
Секция Белене – 8 човека; 
Секция София – 22 човека 
Секция Варна – 16 човека  
Управителният съвет е провел 4 бр. редовни он-лайн заседания. 
Проведено е Годишно Общо Отчетно събрание на Сдружението на 25.06.2020  
Участие в Годишните общи събрания на БЯД – 11.09.2020 (присъствено) и на Булатом 

11.03.2021(он-лайн). 
Участие он-лайн при обявяване на членството на България в Агенцията за ядрена енергия 

(NEA) – 19.01.2021. 
 

Редовно се следи и се участва в кореспонденцията между различните национални секции на WiN 
Global и се участва в срещите и заседанията на органите на Организацията. 
Постоянно актуализиране на интернет страницата от Веселка Веселинова. 
Заседание на WiN Европа – 15.01.2021. 
Редов се изпраща информация на членовете на Сдружението от информационния обмен на 
БУЛАТОМ по глобални въпроси на развитието на енергетиката и в частност тази на Република 
България, както за международни проекти, срещи, он-лайн семинари. 
 
- Изготвени и изпратени Поздравителни адреси:  
- до училищата в гр. Козлодуй, за първия учебен ден,  
- електронна картичка за Нова година за членове, спонсори, партньори, съмишленици,  
- за празника на Здравния работник – 07.04.2021 
- за 24 май – Ден на Славянската писменост и култура. 
 
- Публикации в WiNFo – 6 броя статии за отчетния период. За 2021година са планирани 2 броя на 
WiNFo – 1 за първото полугодие и 1 за второто. 

 
  



 

Отчетен доклад за дейността на Сдружението за периода юли 2020-÷ юни 2021 11/7 
 

 
- Дена на енергетика –:2020 

     
- Жена – енергия 2020 -Елена Павлова 
- WiN – професионалист 2020 – Николай Бонов 
 
За членовете на WiN – България, както и за нашите партньори, спонсори и приятели 

направихме красиви и удобни маски, придружени от 
най-сърдечни пожелания за здраве, късмет, сила и 
успехи през новата 2021 г. Този жест на 
ръководството на сдружението е израз на 
съпричастност, подкрепа, грижа и отговорност, за да 
преминем успешно през предизвикателството Covid-
19 и да се адаптираме към новата реалност.  
 

 
 
 
 

 
 
По случай патронния празник на Професионална гимназия 
Игор Курчатов, гр. Козлодуй 06 – 13.04.2021 в знак на 
благодарност за дългогодишното сътрудничество WiN - 
България подари нова табела с лого за фасадата на сградата 
на училището. Пожелаваме на колектива на ПГЯЕ Игор 
Курчатов здраве, късмет и нови успехи в благородното 
поприще. 
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Надяваме се скоро да можем да се срещаме свободно и без страх от зараза и да възобновим и 
възстановим старите традиции.  
 
Препоръки 

 Да се продължи разширяването на присъствието ни в интернет пространството чрез 
обогатяване и модернизиране на интернет страницата на Сдружението. 

 Да се продължи с поддържането на Фейсбук/Инстаграм страница. 
 Да се включим по-активно в спортни мероприятия. 
 Да подобрим работата си с местните органи на самоуправление. 
 

В заключение искам да благодаря на всички членове, които с ентусиазъм, вдъхновение, 
отзивчивост, всеотдайност безкористно и безвъзмездно отделят от времето си и раздават знания, 
умения и опит в полза на обществото и младежта в частност. Огромна благодарност на нашите 
спонсори и главно на АЕЦ Козлодуй ЕАД за подкрепата, съдействието и отзивчивостта. 

 
Пожелавам на всички здраве, лични и професионални успехи.  
 
 

Председател на Сдружение  
“Жените в ядрената индустрия – България” 

           Илинка Живкова 
 

Докладът за дейността на Сдружението е приет на заседание на УС с Протокол №01/ 18.05.2021. 


