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ВЪВЕДЕНИЕ 
Кръглата маса на тема “Ядрената енергия  - в ръцете на младежта” бе 
организирана от Сдружение “Жените в ядрената индустрия – България” 
и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се проведе в Дом на енергетика – гр. 
Козлодуй на 5.02.2009 г. 
В кръглата маса взеха участие 82 души от 4 страни /България, Румъния, 
Унгария и Словакия/, 11 организации и 3 училища от гр. Козлодуй. 
Списък на участниците в кръглата маса е представен в Приложение 1. 
 
 
КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КРЪГЛАТА МАСА 
 
Цел на кръглата маса 
Обмен на информация между отделните участници относно:  

• нуждите на ядрената индустрия от млади специалисти; 
• средствата и методите,  които спомагат за превръщатнето на  

ядрената индустрия в атрактивна сфера за професионална 
реализация на младежта във времето на международен ядрен 
ренесанс. 

 
 



Изнесени презентации: 
• Розина Калушева – член на WiN-България: “WIN и младите 

хора – съмишленици в общо разбиране за ползите от 
ядрената енергетика” 

• Росица Минакова –  член на WiN-България: “ ”; 
• Светлин Филипов –  ТУ София: “ ”; 
• Ивайло Христозков - СУ “Климент Охридски”, София: “ ”; 
• Христо Тодориев – Колеж по електроника и енергетика 

,София: “ ”; 
• СОУ “Св. св. Кирил и Методий” – “Младите хора – 

достойни бъдещи енергетици”; 
• Деница Петрова от СОУ “Христо Ботев” – “АЕЦ – химия и 

екология” 
• Екатерина Петрова от ПГЯЕ “Игор Курчатов” - “Джон 

Атанасов – баща на компютъра” 
• Марианна Манчикова - Словакия 

 
 
ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

• Да продължи активната дейност на WiN – България, ориентирана 
към младите хора, за повишаване на нивото им на компетентност 
в ядрената индустрия, включително във връзка с предимствата на 
ядрената енергетика; 

• WiN - България да работи с подрастващото поколение върху 
разкриване на образа на АЕЦ, като: 

- безопасен, надежден, сигурен, социално ориентиран    
производител и доставчик на екологично чиста енергия; 
-   перспективен работодател; 
-   надежден партньор. 

• Превръщането на ядрената индустрия в атрактивна сфера за 
професионална реализация на младите хора е възможно 
посредством съвместната работа на правителствени и 
неправителствени институции и организации и бизнес среди; 

• Необходимо е да се изготви обща стратегия за работа с учащите 
се; 

• Партньорството между организациите и учебните заведения да се 
насочи към формулиране на ясни изисквания относно 
подпомагане на учебния процес; 



• Сътрудничеството между WIN и училищата да се обогати и да се 
състави програма с дейности за професионално ориентиране под 
формата на „Дни на професиите”; пътувщи семинари, гостуващи 
в „Часовете на класа” и др., с оглед приобщаване на учениците в 
по-ранна възраст към професиите в областта на енергетиката. 

• Да се укрепят и засилят връзките с преподавателите в средните 
училища с цел възпитание на чувство за отговорност и сериозно 
отношение към професионалната реализация; 

• Да се засили взаимодействието между фирмите потребители на 
кадри в ядрената индустрия и обучаващите институти;  

• Създаване на национален фонд, чрез който да се финансират 
дейностите, свързани с набора, подготовката и стабилизирането 
на кадрите за ядрения отрасъл. Средствата във фонда могат да се 
набират от вноски на юридическите лица, чиято дейност е обект 
на държавното регулиране в ядрения отрасъл; 

• Изграждане на система за мотивация на кандидатите за обучение 
по критичните за ядрения отрасъл специалности. За целта 
субектите в отрасъла могат да създадат свои кариерни центрове 
във висшитв училища и чрез тях да сключат договори за 
изплащане на стипендии или за отпускане на кредити за 
образование; 

• Координиране и сътрудничество между висшите училища, така 
че да се разшири обхватът на приеманите кандидати, да се 
рационализира използването на преподавателския състав и да се 
осигури индивидуална специализация на студентите, насочена 
към квалификационните изисквания за тяхното бъдещо работно 
място; 

• Ангажиране на преподавателския и академичния ресурс на 
висшите учикища и научните институти в текущата експертна 
поддръжка на експлоатацията на ядрените съоръжения. 

• WIN да продължи съвместната работа с всички организации, 
подкрепящи каузата за повторно пускане на 3 и 4 блок на АЕЦ 
„Козлодуй”. 

 


