
УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ 
 

“Готовност и защита при бедствия и аварии” – това беше темата на тазгодишното 
традиционно средношколско състезание, организирано от Сдружение “Жените в 
ядрената индустрия” (Women in Nuclear – WiN). На 29 ноември в Дома на енергетика 
своите познания и умения за действие в аварийни ситуации показаха възпитаниците на 
73 СОУ “Владислав Граматик” – София, Природо-математическата гимназия “Св. 
Климент Охридски” – Монтана, Професионалната гимназия по ядрена енергетика “Мария 
Кюри” – Белене, и средните училища в Козлодуй. “Това традиционно събитие вече има 
извоюван авторитет и своя принос за засилването на интереса на младите хора към 
българската ядрена централа и за тяхното формиране като личности с ясна гражданска 
позиция”, заяви в приветствието си към отборите и организаторите Валентин Николов – 
изпълнителнителен директор на АЕЦ “Козлодуй”.  
 Специален гост на събитието бе Франсоа Льоме, член на екипа на 
Международната агенция по ядрена енергия (мисия ОСАРТ), извършващ проверка в 
област “Аварийно планиране и аварийна готовност”. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
С помощта на специално подготвени мултимедийни презентации учениците 

запознаха присъстващите в залата с начините за оповестяване и предупреждение, с 
правилата за реагиране и с действията, които трябва да се предприемат при 
възникването на пожар, земетресение, наводнение, терористична атака и радиационна 
авария. Във втория и третия кръг от състезанието те отговаряха на въпроси, свързани с 
извънредни ситуации.  

Публиката също се включи в общата надпревара с участието си във викторина с 
въпроси по темата на вечерта. 

Особено атрактивни и за състезатели, и за наблюдатели бяха демонстрациите в 
четвъртия състезателен кръг – оказване на първа помощ на пострадал и скоростно 
обличане на защитно облекло и поставяне на лицева маска. 

 
 

 
 
 

Победител в съревнованието стана отборът на СОУ “Св. св. Кирил и Методий” – 
Козлодуй, втори се класираха учениците от Монтана, Белене и СОУ “Христо Ботев” – 
Козлодуй, а на трето място се наредиха състезателите от София  и от Професионалната 
гимназия по ядрена енергетика “Игор Курчатов” – Козлодуй. 

 
 

 
 



В състезателната програма бе включен и предварителен конкурс сред учениците от 
шестте училища, проведен в две направления – за презентация по избран въпрос от 
обявената тема и за изработване на проект за брошура с насоки за действие при 
конкретна аварийна ситуация. Журито определи като най-добри разработките на Цено 
Ценов от СОУ “Св. св. Кирил и Методий” и на Миглена Божкова от същото училище, на 
второ място с общ проект се класираха Зорница Здравкова, Алена Босилкова, Антония 
Костова и Силвия Пенкова от Белене и отново Миглена Божкова, а трета награда взеха 
възпитаниците на СОУ “Христо Ботев” Лилия Игнатова, Ивелиян Иванов и Мирослав 
Филипов. 

 

АЕЦ “Козлодуй” награди всички участници за усилията, положени при подготовката 
и представянето в тематичната вечер, с екскурзия до Учебния център на Главна 
дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” в гр. Монтана. 


