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РЕЗЮМЕ  
Описани са концепциите за безопасност на ядрените реактори, предложени за реализиране на проекта за нова ядрена мощност на 

площадката на АЕЦ “Козлодуй” в България. Разгледани са двете основни предложения за изграждане на новата мощност: АЕС-92 с 

реактор ВВЕР-1000 предназначен и изработен за АЕЦ Белене, и алтернатива с нов реактор или от тип ВВЕР-1200 (АЕС-2006) 

разработен от Росатом, или с реактор АP1000 на фирма “Уестингхаус”. Внимание е отделено на основните принципи, заложени при 

проектирането на пасивни и специфични защитни средства, които повишават значително безопасността.  
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