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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД  

за дейността на СДРУЖЕНИЕ „ЖЕНИТЕ В ЯДРЕНАТА 

ИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ”  

за периода юли 2021 г. – май 2022 г. 

Втора година дейност в условията на пандемия от КОВИД – 19  

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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Експертиза, менторство и международна дейност. 

Основното, с което се характеризира и ще запомним този отчетен период е отново живот и 

работа в условията на пандемията от 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 по-интензивно използване на 

facebook страницата, новия интернет сайт на Сдружението и други информационни технологии 

което, 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, което доведе до 

повишаване на експертизата на всички ни в областта на ИТ технологиите. 

Иинтернет страницата се поддържа и продължава нейното подобряване с всеотдайното и 

безвъзмездно съдействие на Веселка Веселинова – ИТ експерт от АЕЦ „Козлодуй“ и член на секция 

Козлодуй. 

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. 

- В хронологичен ред дейностите в областта на експертизата, менторството и 

международната дейност са както следва:  

- В период 20 – 24 септември във Виена се проведе 65-

та сесия на Генералната конференция на МААЕ. По 

традиция по време на конференцията освен пленарните 

заседания се провеждат и много съпътстващи събития, в 

които участват държавите-членки и представители на 

различни международни организации в т.ч. и WiN Global.  

- Делегацията на WiN Global тази година включваше 

представители от Египет, Украйна, Франция, Австрия, 

Мексико, Иран и Албена Георгиева, председател на секция 

„София“ и член на УС на WiN България /на собствени 

разноски/. Секцията на WiN в МААЕ организира семинар 

посветен на жените в ядрения сектор. На семинара специални гости бяха председателя на WiN Global 

г-жа Доминик Мойо и директора на Департамента по техническо сътрудничество за Африка в МААЕ 

г-н Шаукат Абдулразак. Участниците дискутираха как да привлекат младите жени да учат и работят 

в ядрената сфера, като им се покажат възможностите за обучение и кариера в един високо 

технологичен сектор. 
 

На 17 декември 2021 бе сключено Споразумение за намерения за сътрудничество между WiN 

България и WiN Русия. Това беше финалът на дългогодишна съвместна работа в областта на 

ядрената енергия, резултатът от многобройни обсъждания на идеи, предложения, проекти. Очакваме 

след приключване на военните действия, които ние като майки, съпруги, граждани можем само да 

осъдим, да имаме възможност да 

осъществяваме конкретни полезни и устойчиви 

проекти, които да са от взаимна полза. 

 

Професионална гимназия „Игор 

Курчатов” гр. Козлодуй е част от програмата на 

европейския проект „Подкрепа за дуалната 

система на обучение” от учебната 2020/2021. 

Статия за прогреса на това обучение, бе 

подготвена и публикувана в брой 2 за 2021 на 

електронното издание на WiN Global – WiNFo. 
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След Годишно он-лайн проведеното заседание на Борда на WiN Global на 15.10.2021 и Общо 

Отчетно събрание на WiN Global на 25.10.2021, в които участва Илинка Живкова бе решено да се 

създадат експертни работни групи, които да обединяват експерти от целия свят съответно в 

областите – Извеждане от експлоатация, Аварийно планиране, Сигурност, Ядрена медицина. 

От страна на България предлагаме кандидатурите на слените експерти: 

Аварийно планиране – г-н Николай Бонов, Началник отдел "Аварийна готовност"в АЕЦ 

„Козлодуй“. 

Ядрена медицина – Милена Димчева – член на секция София 

Извеждане от експлоатация – Ивелина Иванова –– член на секция София. 

Редовно се следят и активно се участва в предложенията, обсъжданията и гласуванията за годишните 

награди на WiN Global, които за 2021 са както следва: 

WiN Global Excellence Award 2021 – NINGI PRINCESS MTHOMBENI – WiN Южна Африка 

WiN Global Honorary Award 2021 – ГАБРИЕЛ ФЛАНЕРИ – WiN Англия 

WiN Global Nuclear Future Award 2021 – АНДРЕА БАЧАРТА – WiN Франция 

 

Годишната конференция се проведе в периода 22 – 24 май 2022в хибриден формат. От българска 

страна он-лайн участва Албена Георгиева – Член на управителния съвет и председател на секция 

София.  

 

Поради започналите военни действия между Русия и Украйна бяха отложени някои проекти в 

очакване на по-добри времена.  

 

Организационна и социална дейност: 

Членовете на WiN - България към 26.05.2022 г. са общо 96 + 3 почетни членове. 

За съжаление нашите активни и дългогодишни членове Росица Минакова и Наташа Иванова – 

председател на секция Варна  загубиха борбата с Ковид - 19. Поклон пред паметта им! 

За наша радост имаме и нови членове на Сдружението, а именно: 

 

1. Ранка Янкова Владимирова – експерт логистика в ЕНПРО Консулт ООД 

2. Теодора Пламенова Попова – ученичка от СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй 

3. Ралица Тихомирова Стайкова - ученичка от СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй. 

 

Разпределението по секции е както следва: 

Секция Козлодуй – 49 човека; Напуснали – 4 (поради пенсиониране, смърт, лични причини), 

новоприети членове - 3  

Секция Белене – 8 човека; (няма дейност последните 2 години) 

Секция София – 22 човека (напуснали – 3 човека по лични причини) 

Секция Варна – 17 човека (няма дейност последните 2 години) 

Управителният съвет е провел 3 бр. редовни он-лайн заседания. 

Проведено е Годишно Общо Отчетно събрание на Сдружението на 01.07.2021  

Участие в Годишните общи събрания на БЯД – 03.09.2021  и на Булатом 03.02.2022 (он-лайн). 

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 се актуализира интернет страницата от Веселка Веселинова. 

Редовно 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 поздравителна картичка за Нова година за членове, спонсори, партньори, съмишленици,  
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- за празника на Здравния работник – 07.04.2022 

- за настъпването на пролетта – 22.03.2022г. 

- за патронния празник на ПГ ЯЕ„Игор Курчатов“, Козлодуй – 13.04.2022 

- за 24 май – Ден на Славянската писменост и култура. 

- Публикации в WiNFo – 2 броя статии за отчетния период. За 2021година са издадени 2 броя на 

WiNFo – 1 за първото полугодие и 1 за второто. 

- Ден на енергетика:- 2021 

- Жена – Енергия 2021 – Веселка Веселинова 

За членовете на WiN – България, както и за нашите партньори, спонсори и приятели избрахме 

практични рекламни материали, с които предадохме най-сърдечни пожелания за здраве, късмет, сила 

и успехи през новата 2022 на членове, спонсори, съмишленици, приятели. 

 

Препоръки :  

 Да се изготви, обсъди и приеме Стратегически 

План на Сдружението, въз основа на приетия вече през 

2021 Стратегически план на WiN Global. 

 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 

страницата и да се създават нови в електронните 

социални медии. 

 Да се включим по-активно в спортни 

мероприятия. 

 Да подобрим работата си с местните органи на 

самоуправление. 

 

Подробна информация за дейността на Сдружение Жените в ядрената 

индустрия – WiN България може да намирате на сайта на Сдружението 

www.win-bulgaria.org.  

Управителният съвет на Сдружението е отворен за подкрепа на предложения, 

идеи и проекти с участието на наши членове.  
 

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 №02/29.04.2022 

http://www.win-bulgaria.org/

