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АНОТАЦИЯ  
Проект CORONA „Изграждане на регионален център за ВВЕР компетенции и ядрени технологии“ е тригодишен проект, 

съфинансиран от Европейската Комисия с координатор АЕЦ Козлодуй и още 10 участници от 8 държави. Работен пакет 7 (WP7)- 

“Оценка и препоръки за устойчиво развитие на регионален център за ВВЕР компетенции и ядрени технологии“, има за цел да обобщи, 

систематизира и анализира резултатите от изпълнението на дейностите в рамките на дефинираните работни пакети:  

––WP1 - Идентифициране на нуждите от обучение за всички целеви групи  

––WP2 - Създаване на схема за обучение на ядрени специалисти и изследователи с технологията на ВВЕР.  

––WP3 - Създаване на схема за обучение на неядрени специалисти и подизпълнители с основите на технологията на ВВЕР.  

––WP4 - Създаване на схема за специализирано обучение на студенти с технологията на ВВЕР  

––WP5 - Създаване на схема за прилагане и повишаване на културата за безопасност  

––WP6 - Създаване на портал за управление на знанията за технологията с ВВЕР  
Анализът на резултатите от извършената дейност трябва да дава предпоставки за създаване на условия за продължаване на развитието 

на регионалния център за придобиване и поддържане на знанията на специалисти, прилагащи ВВЕР технологията, като се интегрира 

опитът на различни организации, изследователските центрове и АЕЦ с ВВЕР установки, в процеса на създаване на кадрите за 

поддържане и развитие на тази технология.  

Чрез създаването на регионалния център ще се унифицират схемите за квалификация на персонала, прилагащ ВВЕР 

технологии в съответствие със стандартите на Международната Агенция за Атомна Енергия и общоприетите критерии за 

образование и професионално обучение в Европейската общност.  

Интегриране на опита на различни организации, АЕЦ и изследователски центрове ще даде възможност да се дефинират схеми 

и програми за непрекъснато обучение и квалификация, които да бъдат признати в рамките на ЕС от целия ядрен сектор и Европейската 

кредитна система за професионално обучение и квалификация (ECVET), с цел осигуряване на мобилност на специалистите, работещи с 

ВВЕР технологии. 
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