
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
на 

участниците в 15th WIN Global Annual Meeting  в подкрепа на възстановяване на 
работата на блокове ІІІ и ІV на АЕЦ Козлодуй 

 

Ние жените от WIN, работещи в ядрената енергетика – учени, университетски 
преподаватели, ръководители и специалисти – икономисти, инженери, технолози, 

социолози и други, след като се запознахме с поднесената от WIN- Bulgaria 
информация за техническото състояние на блокове ІІІ – ІV на АЕЦ Козлодуй, 

екологическите и икономическите последици от тяхното закриване,  
 

РЕШИТЕЛНО НАСТОЯВАМЕ за ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ РАБОТАТА 
на ІІІ и ІV БЛОК на АЕЦ КОЗЛОДУЙ. 

 

Мотивите ни за тази позиция се съдържат в обективните факти, изнесени и 
свободно дискутирани на проведената конференция . 

Блокове ІІІ – ІV са модернизирани и отговарят на съвременните изисквания  
за безопасност. В реализацията на програмата за повишаване на безопасността им са 
участвали специалисти от Германия, Франция, Русия, Испания, Великобритания, 
Италия, Австрия. В резултат на извършената модернизация проектната и 
експлоатационната безопасност на блокове ІІІ и ІV са приведени в съответствие на 
изискванията за действащи централи в света. Това е категорично потвърдено от 25 
експертни мисии на следните компетентни международни организации - IAEA, 
WANO,WENRA, EC-AQG/WPNS. Безопасността на тези блокове е доказана 
изцяло от западноевропейски организации, включително и от последната 
проверка от екип от специалисти на Европейската комисия (ЕК). 

 Ето защо, ние приемаме годността, надеждността и безопасността на ІІІ и ІV 
блок на АЕЦ Козлодуй за абсолютно доказани в  световен мащаб. 

Към списъка на негативните икономически последици от закриването на ІІІ и ІV 
блок на АЕЦ Козлодуй трябва да прибавим социалните последици и екологичните 
проблеми, които ще възникнат в резултат на предсрочното извеждане от експлоатация 
на тези блокове. 

Компенсирането на недостига от електроенергия с допълнително производство от 
ТЕЦ, ще предизвика проблеми, породени от нарастването на емисиите от вредни 
вещества в атмосферата като СО2 ,SO2, NO2 и прах. 

Това замърсяване на околната среда ще доведе и до невъзможност да се 
постигне целта за намаляване на емисиите на „парникови” газове в атмосферата, 
което е в противоречие със стратегическата линия на Световната 
общност(ООН) за предотвратяване на катастрофалните климатични промени. 

 
Защитата на ІІІ и ІV блок на АЕЦ Козлодуй се превърна в национална кауза 

за България. 



От показаните разумни доводи се убеждаваме, че решението за предсрочното 
извеждане от експлоатация на  блоковете на АЕЦ Козлодуй е груба грешка, с 
огромни негативни икономически, социални и екологични последици.  

 
Ние, членовете на WIN, 

като доказани професионалисти, работещи в ядрената област, и като жени и 
майки, отговорни за бъдещето на нашата планета и нашите деца, вярваме, че 
гласът ни ще бъде достатъчно силен и нашето послание – достатъчно убедително, 
за да бъде чуто от всички, най-вече от политиците! Така утре няма да съжаляваме 
за решенията, които се вземат днес! 
       
 

ЙОНКО ОГАВА 
ПРЕЗИДЕНТ НА WIN GLOBAL 

 
 
 


