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ВЪВЕДЕНИЕ

Документалният сборник „Държавна сигурност и българската енергетика (1944–
1991)“ е тридесет и третото издание от поредицата „Из архивите на ДС“. Всички 
включени в него документални материали се съхраняват в Централизирания архив 
на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българ-
ската народна армия. В процеса на работа по темата бе събрана значителна по обем 
документация, която дава възможност на читателя да види развитието на енергийния 
отрасъл по времето на комунистическия режим през погледа на Държавна сигурност. 
Без съмнение енергетиката има важно политическо значение, защото балансираното 
функциониране на енергийната система е в основата на съвременното стопанство на 
страната и осигурява бита на хората. С документите в настоящия том1 се надяваме да 
се обогати и сравнително оскъдната литература по темата2.

Енергийният отрасъл обхваща проучването и използването на природните (пър-
вичните) енергийни ресурси (въглища, нефт, природен газ, потенциалната енергия на 
водата3, ядрените елементи и др.). По същество в този стопански отрасъл са вклю-
чени дейности, които са част от трите отделни сектора на икономиката. Добивът на 
въглища, нефт и природен газ се отнася към добивната промишленост и съответно 
към първичния сектор. Производството на електроенергия и топлоенергия е част от 
преработващата промишленост и принадлежи към вторичния сектор. А преносът и 
потреблението са част от третичния сектор.

Друга характерна особеност на енергетиката е, че потреблението на крайния про-
дукт (най-вече електроенергия) е отдалечено от производството. Това налага разви-
ване и използване както на традиционните, така и на нови видове високоефективен 
транспорт. Състоянието на инфраструктурата оказва голямо влияние върху развитие-
то на отрасъла. У нас са изградени необходимите пристанищни съоръжения, железо-
пътни линии и връзки, както и развита електропреносна мрежа. В страната функцио-
нира сравнително гъста газопреносна мрежа.

Електропроизводството е непрекъснат процес, тъй като електричеството не може 
да се складира, а се използва само в момента на неговото производство, след тран-
сформирането му до необходимото напрежение. Електроенергията най-бързо се 
трансформира от един вид енергия в друг.

Енергетиката е важен структуроопределящ отрасъл за икономиката на България, 
защото тя е в основата на всяко съвременно производство, а тежката промишленост 

1 Хронологичният обхват на документите е заключен в периода 1957–1991 г. и е обусловен от 
наличието на архивни материали по темата. Последното е обвързано и с развитието на самия енергиен 
отрасъл, както и с изграждането на големите енергийни обекти в страната, което започва през 60-те 
години на ХХ в.

2 Вж. напр.: Някои основни въпроси по автоматизацията на енергосистемата в България. С., 1962; 
Енергийни източници на НР България: т. 1-2, С., 1964; География на България, т. 1: Физическа гео-
графия. Природни условия и ресурси. С., 1982; География на България, т. 2: Икономическа география, 
С., 1981; Христов, Т. География на енергетиката в България. С., 1984; Енергетика и околна среда. С., 
2005; Чалъков, И., Христов, И., Митев, Т. Черните дупки на българската енергетика. С., 2011; Ин-
джев, И., Котев, Г. Ядреналин. С., 2012; Йорданов Й., Янков, Й. Бъдещето на ядрената енергетика. 
Малки модулни реактори. С., 2014; Набатов, Н. и др. Електроенергетиката на България. С., 2015. 

3 България е бедна на хидроенергийни ресурси, което води до непълноценно използване на изгра-
дените производствени мощности (ВЕЦ). Те се включват предимно в периодите на върхово напреже-
ние на електрическата система на страната.
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използва една трета от произведената енергия. Енергетиката има и голямо екологич-
но значение – от една страна, тя е замърсител на природната среда (ТЕЦ, открити 
рудници за добив на въглища и т.н.), но електрифицирането на другите производства 
и на бита ги прави екологично чисти.

Суровинният фактор е от определящо значение за развитието на отрасъла. Бъл-
гария разполага с ограничени по количество и качество енергоресурси, основна част 
от които са въглищата. Страната разполага с ограничени запаси от нефт, земен газ и 
уранова руда. Това поставя ритмичното функциониране на българската енергетика 
в зависимост от вноса на огромни количества конвенционални енергийни източни-
ци – нефт, природен газ, черни въглища, ядрено гориво и дори на електроенергия4 (в 
отделни периоди), което оскъпява енергопроизводството в страната.

Основен енергоносител в България са въглищата5. Те намират приложение в бита, 
енергопроизводството и в почти всички промишлени отрасли. Осигуряват почти по-
ловината от енергийния баланс на страната. След Втората световна война добивът 
на въглища се развива с бързи темпове поради индустриализацията на страната.6 
През този период започва експлоатацията на нови находища, като „Марбас“, „Ма-
рица-изток“ и др. Основната част от въглищата се добиват по открит способ, което 
предизвиква драстични нарушения на околната среда и ограничава до минимум об-
работваемите площи.7

Макар и недостатъчни, природните ресурси за развитие на енергетиката влияят 
върху териториалното местоположение на производството. Водноелектрически цен-
трали (ВЕЦ) се строят в планинските райони, където има естествен пад на водите. 
Топлоелектрически централи са изградени предимно в местата на добив на въглища 
(Марица-изток, Бобовдол, Перник) или на внос на въглища (транспортният фактор е 
определящ при строежа на ТЕЦ „Варна“ и ТЕЦ „Русе“). Атомната електроцентрала 
е изградена на река Дунав поради потребностите на големи количества вода за ох-
лаждане. ТЕЦ, произвеждащи топло- и електроенергия, са разположени в потреби-
телските центрове, с цел да се намалят разходите при преноса. В технологично отно-
шение ТЕЦ се поделят на топлофикационни и кондензационни. Топлофикационните 
се използват за производство на електро- и топлоенергия. По тази причина те са 
построени в големите градове и в по-големите индустриални центрове. 

Кондензационните ТЕЦ произвеждат единствено електроенергия, поради което 
са построени в близост до находища на въглища.

4 Един любопитен документ ни дава цифровото изражение на количествата нефт, природен газ и 
електроенергия, които България е внесла през 1978 г. (вж. Документ № 64).

5 Около 90% от тях (лигнитните) са нискокалорични, с високо съдържание на пепел, влага и 
други примеси. Използват се само част от находищата като „Марица-изток“ и Софийския въглищен 
басейн. Ограничени са и запасите на кафяви въглища. Добиват се само в най-големите въглищни ба-
сейни, като Бобовдолски и Пернишки. Запасите от черни и атрацитни въглища са ограничени или са 
неизползваеми (Добруджански въглищен басейн), намират се при много сложни геоложки условия. 
Местоположението на находищата на въглища предрешава териториалното разположение на пред-
приятията от първи и втори ешелон.

6 През 1947 г. са одържавени (национализирани) всички въгледобивни мини. Със започналия и 
осъществяван процес на индустриализация нарастват потребностите от въглища. Поради липсата на 
големи капиталовложения и бавното развитие на промишлеността произвежданата до 1944 г. елек-
троенергия се използва почти изключително за осветление.

7 Общата стопанска оценка на въгледобива се отличава със следните особености: България не 
разполага със собствени запаси от нефт и газ, затова въглищата са основен енергоносител в страната. 
Върховите постижения във въгледобива са през 80-те години, когато годишният добив надхвърля 
35 млн. т. Най-голяма е ролята на изградените три открити рудника в комплекса „Марица-изток“, 
които заедно с рудниците в Пернишкия и Бобовдолския басейн осигуряват над 90% от добива на 
въглища в страната.



8

По този начин енергетиката оказва и силно влияние върху териториалната орга-
низация на стопанството. Към 1989 г. в България е изградена мощна материално-тех-
ническа база за електропроизводство, като се произвеждат над 42 млрд. киловатчаса 
електроенергия.

Поради значението на отрасъла за икономиката на страната, МВР е в тясна връзка 
с Министерството на енергетиката и редовно му предоставя сигнално-предупреди-
телна, констативна и друга важна информация (вж. Документ № 58).

Първостепенна задача на българските служби е прочистването на обектите от 
минната промишленост и централите от „вражески елементи“, които при усложне-
на обстановка могат да затруднят електроснабдяването на страната“ (вж. Документ 
№ 1 DVD). За целта „вражеският контингент“ трябва своевременно да бъде установен 
и поставен под оперативен контрол (вж. Документ №№ 12, 27). През 1964 г. ДС от-
чита, че има придобита агентура и доверени връзки в почти всички централи и мини, 
благодарение на които са уволнени редица „неподходящи“ работници (вж. Документ 
№ 7). Оперативните работници са инструктирани да упражняват строг контрол вър-
ху производството на енергия и доставките на горива. В случай на аварии те са длъж-
ни да проведат разследване, като проверят дали има умисъл (диверсия) и отправят 
предложение за търсене на съдебна отговорност на виновните лица в най-кратки 
срокове (вж. Документ № 5). Като главни форми на „подривна дейност“ са посочени 
противодържавната агитация и пропаганда, бягството зад граница и идеологическа-
та диверсия (вж. Документ № 37).

Една от основните задачи на ДС по обезпечаването на енергетиката е да следи за 
сигурността и безопасността в работата на енергийните обекти и тяхното безаварий-
но функциониране. За целта се наблюдават уязвимите места в централите, следи се 
за нарушения на технологичната дисциплина и правилниците за експлоатация, спаз-
ването на ремонтните графици и качеството на изпълнените ремонти (вж. Документ 
№ 44), както и за неправилни решения при прогнозирането, проучването и проекти-
рането на новите обекти. Също така се провеждат мероприятия за предотвратяване 
на вземането на неизгодни за страната решения или сключването на подобни сделки 
(вж. Документ № 57). На агентурата е възложено да следи да не се внасят морално 
или физически остарели съоръжения или такива, които не могат да изпълняват на-
пълно предназначението си.

Във връзка с това от погледа на ДС не убягват редица проблеми и нередности при 
проектирането и строежа на новите енергийни мощности. Не са рядкост случаите на 
използване на непроектни или некачествени материали, които създават предпостав-
ки за сериозни аварии и материални щети, както и потенциална загуба на човешки 
живот (вж. напр. Документ №№ 34 и 35).

От документите ясно проличават и редица слабости в енергийната система на 
страната, която през първата половина на 60-те години е в тежка криза, поради не-
достиг на производствени мощности. Енергийният є баланс зависи основно от тер-
мичните и водните централи, които трудно покриват нарасналото електропотреб-
ление в промишлеността, а това налага внос на електроенергия от Румъния (вж. 
Документ №№ 1 и 4). По същото това време проличава липсата на автоматизация 
на българските централи в съответствие с международните стандарти, което предо-
пределя и големия брой (над три пъти по-висок) на персонала в тях.

Важен елемент за функционирането на термичните централи е тяхната пожаро-
аварийна безопасност. Така в средата на 60-те години е отчетено, че ТЕЦ „Марица-
изток 1“, чиито мощности по това време са близо една трета от тези на страната 
за производство на електроенергия, не разполага с обезпрашителна и автоматична 
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пожароизвестителна инсталации (вж. Документ № 10). Подобни проблеми в българ-
ските централи има чак до края на 70-те години (вж. Документ № 62).

Регистрирани са и спекулации при изпълнението на държавните планове. Така 
през 1973 г. е открито умишлено завишаване квотите на рудник „Трояново-2“ от 
комплекса „Марица-изток“, което е направено с цел да се докаже, че рудникът е 
в лошо състояние, а планът е неизпълним (вж. Документ № 36). Забелязват се 
и случаи на смесване на изкопаните въглища с пепел, която е негодна за гориво. 
Има подозрения, че подобни порочни практики се поощряват от хора на ръководни 
длъжности, които ще получат премиални възнаграждения за изпълнението на пла-
на (вж. Документ № 40).

Отговорност на органите по сигурността е и контролирането на срещите и конта-
ктите на български енергетици, за да не се допусне изтичане на държавна и служебна 
тайна. Материалите по електрификацията, свързани с „отбраната и вътрешната си-
гурност на страната“, са характеризирани като държавна тайна с гриф „строго пове-
рително“, а тези за хидротехническите съоръжения и централите към тях носят гриф 
„поверително“ (вж. Документ № 9).

Наличието на уранови руди в България е само предпоставка за развитие на яд-
рената енергетика, тъй като страната не разполага с инсталации за обогатяване на 
урана и преработване и съхраняване на ядрените отпадъци от дейността на атомни-
те реактори. В разширения електронен вариант на изданието е обособен специален 
подраздел, посветен на добива на уран в нашата страна. Основно документите сви-
детелстват за тежките условия на труд в мините, дължащи се най-вече на лошата 
им вентилация и реалната опасност от срутвания, поради липсата на инвестиции за 
подобряване на технологичния процес (вж. напр. Документ № 171 DVD). Забелязват 
се и случаи на фиктивно увеличаване на прогнозните запаси от уранова руда, което се 
извършва с цел да се осигурят бъдещи инвестиции за геоложкопроучвателни работи 
(вж. напр. Документ №№ 164 и 166 DVD).

В България функционира само една атомна електроцентрала – АЕЦ „Козлодуй“. 
Тя е пусната в действие през 1974 г. След това мощността є е увеличавана чрез пус-
кането в действие на нови реактори. АЕЦ, за разлика от ТЕЦ и ВЕЦ, използва незна-
чителни по обем суровини и има стабилизираща роля в режима на подаване на елек-
троенергията в страната. В предстоящия предпусков период и въвеждането в експло-
атация на атомната централа ДС се стреми да наложи контрол над възловите места в 
обекта. През март 1975 г. централата вече е обезпечена с 30 секретни сътрудници (в 
сравнение с предходната година числеността им се е удвоила) с цел недопускане на 
вражески и диверсионни действия (вж. Документ №№ 66 и 72). 

Поради своето изключително място в икономиката направените огромни капита-
ловложения (365 млн. лв. до предпусковия период) и характера на работа на центра-
лата на 20 август 1974 г. АЕЦ „Козлодуй“ е включена в списъка на режимните обекти 
в страната. Обособен е щат за длъжността „офицер по режима и охраната“. Утвърден 
е строг ред при подбора на кадрите, работещи на обекта, а външни лица могат да по-
сещават централата само след разрешение от МВР (вж. Документ № 68).

Държавна сигурност обезпечава агентурно и посещенията на представители на 
Международната агенция по атомна енергия. Последното е продиктувано от битува-
щото мнение, че международната институция е използвана за прикритие от противни-
ковите специални служби (вж. напр. Документ № 324 DVD).

Вследствие на цялостния надзор на ДС върху дейността на централата не оста-
ват скрити случаите на занижена трудова дисциплина и контрол над технологични-
те процеси (вж. Документ № 80), както и на доставяне на дефектни съоръжения и 
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оборудване. Така средата на 80-те години става ясно, че критично важни съоръжения 
на 3-ти и 4-ти реактори се захранват от 50 км некачествени кабели, производство на 
завод „Васил Коларов“ – Бургас (вж. Документ № 97). По същото време в докумен-
тите на офицера по режима на централата се чете констатацията, че техническата 
обезпеченост по линия на физическата и противопожарна охрана е на много ниско 
ниво и се разчита преди всичко на живата сила. Посочена е необходимостта от заку-
пуване на апаратура за автоматичен контрол (вж. Документ № 96). Отчетено е, че 
въпреки липсата на големи произшествия в централата, нейните физическа охрана и 
противопожарна защита не отговарят на прилаганата в СССР и другите страни, екс-
плоатиращи атомни електроцентрали (вж. Документ № 102).

През 1980 г. ДС отчита като тревожен факта, че Министерството на енергетиката 
подценява планово-предупредителните ремонти в АЕЦ, като скъсява сроковете им и не 
подменя своевременно някои износени части (вж. Документ № 86).

През 1981–1982 г. службите алармират, че все още не е създадена организация за 
разработване на национален план за действие на персонала и населението в случай 
на тежки радиационни аварии (вж. Документ №№ 90 и 93). След чернобилската ава-
рия АЕЦ „Козлодуй“ е инспектирана от комисия, ръководена лично от началника на 
IV управление на ДС ген.-майор Кирил Величков. С оперативната група, обслужваща 
централата, са обсъдени евентуалните причини за хипотетична авария от подобен 
вид в Козлодуй. Изразено е мнение, че в българската АЕЦ такава тежка авария може 
да стане поради падане на летящ самолет върху корпуса на някои от реакторите; зе-
метръс над 6 бала по Рихтер в района на централата; неправилни действия или без-
действия на обслужващия персонал; диверсионен акт; голям пожар. Набелязани са 
допълнителни мероприятия за засилване охраната и оперативния контрол над цялата 
дейност на централата (вж. Документ № 104).

Представители на ДС периодично са командировани в Нововоронежката АЕЦ в 
СССР за обмяна на опит с колегите си от КГБ. При тези посещения основно се об-
съждат въпросите за физическата охрана и използването на технически средства при 
осъществяването є. Провеждат се и показни занятия за защита на персонала и насе-
лението при обща авария на централата, придружена с изхвърляне на радиоактивен 
облак в околната среда (вж. Документ №№ 75 и 99).

При производството на електроенергия от АЕЦ един от основните проблеми е 
този за депонирането на използваното ядрено гориво. През 1979 г. започват да се 
наблюдават случаи на радиационно замърсяване вследствие на протечки в обли-
цовката на помещенията, в които са монтирани съдовете за съхраняване на ради-
оактивни отпадъци. По това време редица висококвалифицирани специалисти от 
експлоатацията намират различни поводи да поискат да бъдат освободени от рабо-
та (вж. Документ №№ 83 и 84). Осем години след физическия пуск на централата 
службите съобщават, че проблемът остава нерешен и след 10-15 години ще изправи 
страната ни пред сериозни затруднения (вж. Документ № 92). От 1 януари 1986 г. 
СССР започва да приема само отработено гориво, престояло най-малко 5 години, 
но в АЕЦ „Козлодуй“ няма такова. Хранилището за това гориво още е в процес на 
строеж, независимо че пусковият му срок е изтекъл (вж. Документ № 103). До 
1989 г. атомната ни електроцентрала така и не разполага с така необходимото є хра-
нилище, чиято липса създава реалната опасност от повишаване на радиационната 
обстановка в централата, вследствие на ремонтите и презареждането на енергоб-
локовете є. От своя страна това води до удвояване цената на приеманото от СССР 
отработено гориво и влошава условията за съхраняване в басейна за отлежаване на 
касетите (вж. Документ №№ 108 и 113).
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В началото на 1989 г. ДС констатира неизгодното положение и зависимостта в рам-
ките на СИВ, в която СССР е поставил българската енергетика през 80-те години. Об-
ръща се внимание, че инвестициите в енергийните обекти годишно възлизат на около 
1,5 млрд. лв., като най-голям дял от тях се пада на внос на оборудване от СССР за 
приоритетното развитие на атомната енергетика. През периода 1980–1990 г. цените на 
оборудването на основните стокови пазари са по-ниски от съгласуваните между стра-
ните членки на СИВ. Същевременно е отчетен ръст в цената на ядреното гориво от 2,4 
пъти в сравнение с 1973 г. По силата на българо-съветското споразумение от 1964 г. 
цената на проектните работи на атомните енергоблокове е заложена в зависимост от 
стойността на оборудването и материалите, които ежегодно поскъпват. Така съветската 
страна постига едностранна изгода при двустранното сътрудничество в проектните 
дейности (вж. Документ № 103).

* * *

Сборникът „Държавна сигурност и българската енергетика“ включва 114 доку-
мента, а разширеният му електронен вариант – 326 документа, подредени по хроно-
логичен принцип. Приложен е списък с оригиналните заглавия на документите, като 
при малък брой от тях заглавието е разширено с информативна цел. Към всеки доку-
мент има кратка анотация и подробни искови данни. При отсъствието на датировка 
върху документа са търсени индиректни връзки със съседни документи от архивната 
единица или сверяване с други исторически събития, за които има податки. Дати-
ровката на съставителите, както и всяка друга намеса от тяхна страна са поставени в 
квадратни скоби. В изпълнение изискванията на Закона за достъп и разкриване на до-
кументите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и РС на 
БНА в незначителна част от документите е заличена чувствителна информация. Към 
сборника са приложени: Кратки данни за по-важните енергийни обекти в България; 
Първични енергийни ресурси, използвани в България; Списък на мерните единици за 
енергия.

За съставянето на сборника „Държавна сигурност и българската енергетика“ са 
подбрани основно оперативни документи от центъра и областните дирекции на МВР, 
както и от служебния архив на Министерството.

КРДОПБГДСРСБНА
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IntRoDUCtIon

The documentary collection ‘State Security and the Bulgarian Energy Sector’ (1944–
1991) is the thirty-third edition of the series ‘From the State Security Archives’. All documents 
and materials included in it are stored in the Centralized Archive of the Committee for 
Disclosure of the Documents and Announcement of Affiliation of Bulgarian Citizens to the 
Intelligence Services of the Bulgarian National Army. A great volume of documentation 
has been collected on the topic, which provides readers with the opportunity to follow the 
development of the energy sector during the communist regime and through the eyes of the 
State Security. Undoubtedly, energetics has an important political significance because the 
balanced functioning of the energy system is the foundation of the modern economy of the 
country and provides the lifestyle of the people. We hope that the documents included in 
this volume1 will enrich the relatively scarce resources on the topic2. 

The energy sector covers the exploration and use of: the natural (primary) energy 
resources (coal, oil, natural gas, the potential energy of water3, nuclear elements, etc.). 
Essentially, this business sector includes activities that are part of three different sectors of 
the economy. The extraction of coal, oil and natural gas are related to the mining industry 
and thus to the primary sector. The production of electricity and heat is part of manufacturing 
and belongs to the secondary sector. The transmission and consumption are part of the 
tertiary sector. 

Another characteristic of the energy sector is that the consumption of the final product 
(especially electricity) is far from production. This requires the development and use of 
both traditional and new types of highly efficient transport. The infrastructure has a major 
impact on the development of the industry. We have the necessary port facilities built, rail 
links and a grid developed. A relatively dense gas transmission network operates in the 
country. 

The generation of electricity is a continuous process, since electricity cannot be stored 
and used only at the time of its generation, after its transformation to the required voltage. 
Electricity is quickly transformed from one form of energy into another. 

Energetics is an important structural sector for Bulgarian economy, because it is the base 
for every modern production and the heavy industry uses 1/3 of energy production. Energetics 
has a great environmental significance as well – on the one hand it is an environmental 
polluter (thermal power plant, opencast mines for coal etc.), but the electrification of other 
industries and the way of life make them environmentally-friendly. 

The raw material factor is crucial to the development of the sector. Bulgaria has limited 

1 The chronological scope of documents is locked in the period 1957-1991, and is determined by the 
availability of archival material on the subject. The latter is linked to the development on the energy sector 
and the construction of large energy projects in the country, which began in the 60s of the twentieth century. 

2 Cf.: Some key issues regarding the automation of the grid in Bulgaria, С., 1962; Energy sources of 
the People’s republic of Bulgaria: p. 1-2, С., 1964; Geography of Bulgaria, p. 1: Physical geography. Natural 
conditions and resources, С., 1982; Geography of Bulgaria, p. 2: Economic Geography, с., 1981; Hristoff, Т. 
Geography of the Energy in Bulgaria, С., 1984; Energy and Environment, С., 2005; Chalakov, I., Hristoff, 
I., Mitev, Т. Black holes of Bulgarian Energy, С., 2011; Indzhev, I., Kotev, G Yadrenalin, С., 2012; Yor-
danov Y., Yankov, Y. The future of nuclear energy. Small modular reactor, С., 2014; Nabatov, N. And others. 
Electricity Sector in Bulgaria, С., 2015.

3 Bulgaria is poor in hydropower resources, leading to under-utilization of the existing production plants 
(HPP). They are included mainly during periods of peak voltage of the electrical system of the country. 
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in quantity and quality energy resources, major part of which is coal. The country has 
limited reserves of oil, natural gas and uranium ore. This makes the rhythmic functioning 
of Bulgarian energetics dependent on the import of huge amounts of conventional energy 
sources – oil, natural gas, coal, nuclear fuel and even electricity4  (in certain periods), which 
raises the cost of energy production in the country.

Coal is the main source of energy in Bulgaria5. They are used in household, energy 
production and in almost all industries. They provide almost half of the energy balance of 
the country. After World War II coal production is developing rapidly due to industrialization 
of the country6. During this period the exploitation of new deposits begins such as Marbas, 
Maritsa Iztok and others. The main part of the coal is mined in an open way, causing drastic 
violations of the environment and reduces the farmland to a minimum7. 

Although insufficient, the natural resources for energy development affect the territorial 
location of production. Hydropower plants (HPP) are being built in mountainous areas 
where there is a natural drop of water. Thermal power plants are built mainly in the areas 
of coal mining (Maritsa Iztok, Bobov Dol, Pernik) or coal imports (the transport factor is 
decisive in the construction of TPP ‘Varna’ and TPP ‘Rousse’). The nuclear power plant 
is built on the Danube because large amounts of water are needed for cooling. Thermal 
power plants, producing heat and electricity, are located in consumer centres in order to 
reduce the cost of transmission. Technologically, the TPPs are divided into shared heating 
and condensational. The thermal power plants are used in the production of electricity and 
heating. For that reason, they are built near big cities and the major industrial centres. The 
condensational TPP produce only electricity, and therefore they are built near coal deposits.    
Thus, energy has a huge influence upon the territorial organisation of industry. As of 1989, 
Bulgaria has built a strong material and technical basis for electricity and produces over 42   
billion kWh electricity. 

Considering the importance of the sector for the economy of the country the Ministry of 
Interior is in close contact with the Ministry of Energy and regularly provides it with alarm 
warnings, findings and other important information (see. Document No 58). 

The primary task of the Bulgarian authorities is the clearing the sites of mining and 
plants from ‘hostile elements’ who in complicated conditions can hinder the electricity of 
the country” (see. Document № 1 DVD). For this purpose, the ‘enemy contingent’ must be 
speedily established and placed under operational control (see. Document No 12, No 27). 
In 1964, the State security reported to have acquired agents and trusted relations in almost 
all plants and mines, thanks to whom several ‘improper’ workers were fired (see. Document 

4 A curious document gives us the numerical quantities of oil, natural gas and electricity that Bulgaria 
submitted in 1978 (see. Document № 64).

5 About 90% of them (lignite) are low-calorie, high ash content, moisture and other impurities. Only part 
of the deposits as Maritsa Iztok and Sofia coal basin are used. There are also limited stocks of brown coal. 
They are only mined in the major coal basins such as the Bobov Dol and Pernik. Stocks of ferrous and an-
thracite coal are limited or unusable (Dobrudzha Coal Basin) and they are located in very complex geological 
conditions. The location of coal deposits is a prerequisite for the territorial location of enterprises in the first 
and second echelon.

6 In 1947, all coal mines were expropriated (nationalized). With the beginning and management of the 
process of industrialization the demand for coal increases. Due to the absence of major investments and the 
slow development of the industry until 1944 the electricity produces is used almost exclusively for lighting. 

7 The general economic evaluation of coal has the following features: Bulgaria does not have its own 
reserves of oil and gas, so coal is the main energy source in the country. Highest achievements in mining are 
in the eighties, when annual production exceeded 35 million tons The biggest is the role of the existing three 
opencast mines in “Maritza East”, which together with the mines in the Pernik and Bobov Dol pool provide 
over 90% of coal mining in the country.
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No 7). Operative officers are instructed to exercise strict control over energy production 
and fuel supplies. In case of accidents they are obliged to investigate by checking whether 
the action is intended (diversion) and make a proposal to seek justice for those responsible 
within the shortest possible terms (see. Document No 5). The agitation and propaganda 
against the State, the escape abroad and the ideological diversion are defined as the main 
forms of ‘subversion’ (see. Document No 37). 

One of the main tasks of the State Security with regard to the provision of energy 
to ensure security and safety in the operation of energy facilities and their trouble-free 
functioning. For this purpose, the vulnerabilities in plants are monitored for violations of the 
technological discipline and the operational regulations, the compliance with maintenance 
schedules and quality of the repairs completed (see. Document No 44)., as well as for the 
incorrect decisions taken with regard to forecasting, research and design of new objects. In 
addition, events are held to avoid the taking of unfavourable decisions for the country or 
the conclusion of such transactions (see. Document No 57). Agents are assigned to monitor 
so as morally or physically obsolete equipment not be imported, or such ones that cannot 
serve their full purpose.   

In this connection, many problems and irregularities in the design and construction 
of new energy facilities do not elude from the eyes of SS. More often than not, non-
project or poor materials are used which creates preconditions for serious accidents and 
property damage as well as potential loss of human lives (see Document No 34 and 
Document No 35). 

A number of weaknesses in the energy system of the country are observed from the 
documents, which during the first half of the 60s is in severe crisis due to shortage of 
production capacity. Its energy balance depends mainly on the thermal and hydropower 
plants, which hardly cover the increased electricity use in industry, which requires electricity 
imports from Romania (see. Document No 1 and Document No 4). At the same time, the 
lack of automation of Bulgarian plants in accordance with international standards can be 
observed, which predetermines the large number (more than three times larger) of staff in 
them. 

An important element for the operation of thermal power plants is their fire safety 
emergency. So, in the mid-60s it was reported that the ‘Maritsa-Iztok 1’, whose power at 
that time is nearly one third of the country’s electricity production, does not have a dust-
removing and automatic fire alarm installations (see Document No 10). There are similar 
problems in Bulgarian plants until the end of the 70s (see Document No 62). 

There are also were speculations regarding the implementation of state plans. So, in 
1973 it was found that there was an intentional increase in the quota of mine ‘Troianovo-2’ 
from ‘Maritza Iztok’, which was done in order to prove that the mine is in poor condition, 
and the plan is not feasible (see Document No 36). There are also cases of mixing of the 
excavated coal with ash, which is unfit for using as fuel. There are suspicions that such 
vicious practices are encouraged by people in leadership positions who will receive bonus 
rewards for the implementation of the plan (see Document No 40). 

The monitoring the meetings and contacts of Bulgarian engineers to avoid the expiration 
of the state and official secrets is a responsibility of the security authorities. The materials on 
the electrification related to ‘defence and internal security of the country’ are characterized 
as a state secret and marked ‘strictly confidential’ and those for hydraulic equipment and 
the relevant plants bear the stamp ‘confidential’ (see Document No 9).
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The presence of uranium ores in Bulgaria is the only prerequisite for the development of 
nuclear energy as the country lacks facilities for uranium enrichment and reprocessing and 
storage of nuclear waste from the operation of nuclear reactors. In the extended electronic 
version of the publication there is a special subsection dedicated to uranium mining in our 
country. Basically, the documents testify to the difficult working conditions in the mines, 
due mainly to their poor ventilation and the real danger of collapse owing to the lack of 
investment to improve the process (see Document No 171 DVD). There are also cases of 
fictitious increase of the estimated reserves of uranium ore, which is carried out in order to 
ensure future investments for geological and exploration work (see Document No 164 and 
Document No 166 DVD). 

There is only one nuclear power plant operating in Bulgaria - NPP ‘Kozloduy’. It was 
launched in 1974. After that its power is increased by the launch of new reactors. NPP, 
unlike thermal and hydroelectric ones, uses insignificant amount raw materials and has 
a stabilizing role in the regime of electricity supply in the country. In the upcoming pre-
release period and the putting into operation of the power plant, SS seeks to take control of 
the key locations in the facility. In March 1975 the plant has already secured 30 classified 
employees (compared to the previous year their number has doubled) in order to avoid 
hostile and subversive activities (see Document No 66 and Document No 72). 

Due to its exceptional place in the economy, the huge investment made (BGN 365 
million to the pre-release period) and the nature of operation of the plant on August 20, 
1974, NPP ‘Kozloduy’ is included in the list of regime-mode sites in the country. There 
is a separate position introduced - regime and security officer. A strict order is established 
in the selection of personnel working on the site, but outsiders can visit the plant only 
after authorization from the Ministry of Interior (see Document No 68). State Security 
also provides agents during the visits of representatives of the International Atomic Energy 
Agency. The latter is dictated by the prevailing opinion that the international institution is 
used as a protection from enemy special services (see Document No 324 DVD).  

Following the overall supervision of SS on the operation of the plant the existence of 
cases of reduced labour discipline and reduced control of technological processes does 
not remain hidden (see Document No 80), as well as the supply of defective equipment 
and facilities. So, in the mid-80s it became clear that the critical facilities of the third and 
the fourth reactors are powered by 50 kilometres substandard cables produced in ‘Vasil 
Kolarov’ - Burgas (see Document No 97). At the same time in the documents of the of-
ficer in charge of the regime of the plant contain the finding that the technical security with 
regard to the physical and fire protection is at a very low level and it is primarily relied on 
manpower. The need to buy equipment for automatic control is referred to (see Document 
No 96). It is reported that despite the lack of major accidents at the plant, its physical se-
curity and fire protection does not meet that applied in the USSR and other countries with 
operating nuclear power plants (see Document No 102). 

In 1980, State Security reported as a concern the fact that the Ministry of Energy had 
underestimated the planning and warning repairs in the NPP by shortening their terms and 
by not replacing in a timely manner some parts that were worn out (see Document No 86). 

In 1981-1982, the services warn that no organization is established yet for the develop-
ment of a national action plan on behalf of the personnel and the population in case of seri-
ous radiation accidents (see Document No 90 and Document No 93). After the Chernobyl 
accident, the NPP ‘Kozloduy’ is inspected by a commission led personally by the head of 
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the 4th managing body of SS, major-general Kiril Velichkov. With the task force serving the 
plant, possible reasons for a hypothetical accident of this kind were discussed in Kozloduy. 
An opinion was shared that in the Bulgarian NPP such a severe accident could happen due 
to: the fall of a flying plane on the body of some of the reactors; an earthquake over 6 points 
by Richter in the area of the plant; improper actions or inactions of the staff; diversionary 
act; conflagration. Identified additional measures to strengthen security and operational 
control over all activities of the plant (see Document No 104). 

Representatives of the State Security are commissioned to Novovoronezh nuclear 
power plant in the USSR to exchange experience with colleagues from the KGB. During 
these visits mainly issues related to physical security and the use of technical means for its 
realization are discussed. There are also high-profile sessions to protect workers and the 
public in general average of the plant, together with the disposal of the radioactive cloud 
into the environment (see Document No 75 and Document No 99). 

In the production of nuclear power plant energy one of the main problems is that related 
to the disposal of used nuclear fuel. In 1979 cases of radioactive contamination appeared 
due to leaks in the lining of the premises on which the containers for storage of radioactive 
waste are installed. At that time, a number of highly qualified specialists of seek for various 
occasions to ask to be excused from work (see Document No 83 and Document No 84). 
Eight years after the physical start of the plant, the services report that the problem remains 
unresolved and a period of 10-15 years this will bring our country to serious difficulties (see 
Document No 92). As of 1 January 1986, the USSR began to accept only spent fuel that 
stayed at least five years, but there is not such in NPP ‘Kozloduy’. The feretory for this fuel 
is still under construction, although its starting term has expired (see Document No 103). 
Until 1989 our nuclear power plant lacks the so much needed store, whose absence creates 
a real risk of increased radiation situation at the plant as a result of repairs and recharging 
of its energy blocks.  This in turn leads to a doubling of the price accepted spent fuel from 
the USSR and deteriorating the storage conditions in the pools used for fuel storage (see 
Document No 108 and Document No 113). 

In the early 1989, SS noted the unfavourable condition and dependency within the CMEA 
in which the USSR has placed the Bulgarian energy sector in the 80s. Attention is drawn to 
the fact that investment in energy facilities amount to about BGN 1.5 billion annually, and the 
largest share of them falls on the import of equipment from the USSR for priority develop-
ment of nuclear energy. During the period 1980-1990, the prices of the equipment of the main 
commodity markets are lower than those agreed between the CMEA member states. In the 
meantime, a growth in the cost of nuclear fuel was reported by 2.4 times compared to 1973.  
Under the Bulgarian-Soviet agreement of 1964 the cost of design work on nuclear power 
units is set according to the value of the equipment and materials, which become more and 
more expensive every year. So, the Soviet Union achieve unilateral advantage in the bilateral 
cooperation for the implementation of the project activities (see Document No 103). 

***

The collection ‘State Security and the Bulgarian Energy Sector’ comprises 114 
documents, and the expanded electronic version - 326 documents, ordered chronologically. 
Attached is a list of the original titles of the documents, and in a small number of them 
the title was extended for informative reasons. Each document has a short annotation and 
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detailed statements of data. In case of absence of dating on the document indirect links 
are sought with neighbouring documents from the archival unit or reconciliation with 
other historical events for which there are clues. The dating of compilers, as well as any 
intervention on their part is placed in square brackets. In compliance with the Law on 
Access to and Disclosure of Documents and Announcing Affiliation of Bulgarian Citizens 
with the State Security and RS BNA in a minor part of the documents dome sensitive 
information has been deleted. The following has been enclosed to the collection: Summary 
data for the major energy projects in Bulgaria; Basic energy sources used in Bulgaria; List 
of measurement units of energy. 

For the compilation of the collection ‚State Security and the Bulgarian Energy Sector’ 
mainly operational documents have been selected from the headquarters and the regional 
directorates of the Ministry of Interior, as well as from the official archive of the Ministry.  

CDDAABCSSISBNA
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I. Добив и внос на първични енергоносители 
и производство на енергия от тях

1.  Справка за състоянието на енергийната система и снабдяването на народното 
стопанство с електроенергия, София, 1960 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-627, т. 3, л. 8-9
В информацията се съобщава, че системата работи при „ненормални периоди“, 
което застрашава сигурността на централите, и подаваната електроенергия 
към консуматорите е некачествена. Според енергетиците главната причина за 
това е намаляването на капиталовложенията за електроизграждането.

2.  Рапорт за някои нередности по линия на енергийното проектиране, София, 
2 юли 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-627, т. 2, л. 23
Съобщава се за нанесена щета на икономиката в размер на 700 000 лв. вследствие 
на подписан договор със съветска проектантска организация.

3.  Справка за станалата авария в подстанция „Сердика“, София, 26 октомври 
1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-627, т. 2, л. 31-33
Като причина за аварията е посочен проблем с прекъсвачите, а малкото прос-
транство не позволява нормалния монтаж на съоръженията. Подобно е положе-
нието и в подстанция „Георги Димитров“, която захранва 75% от промишленос-
тта и голяма част от електротранспорта в София, а е от най-стария тип и с 
почти напълно износени съоръжения.

4.  Справка за състоянието на енергетиката в нашата страна и перспективите за 
нейното развитие, София, 30 януари 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-627, т. 3, л. 54-58
Отчита се нарасналото електропотребление в промишлеността. Посочено е, 
че енергийният баланс на страната зависи основно от термичните и водните 
централи. Поставен е въпросът за автоматизацията на централите съобразно 
международните стандарти и за намаляването на броя на персонала.

5.  План за провеждане на агентурно-оперативни и профилактични мероприя-
тия за осигуряване на нормалната дейност на енергийните производители в 
страната, [София], 5 февруари 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-627, т. 3, л. 47-50
Посочено е, че страната е в тежка енергийна криза поради недостиг на производ-
ствени мощности. Набелязани са мерки за доставяне на извънпланови количества 
горива за термичните централи. Органите на ДС са инструктирани да упраж-
няват строг контрол върху производството и доставките и да следят за аварии. 
Изисква се търсене на съдебна отговорност на виновните в най-кратки срокове.

6.  Справка за състоянието на агентурно-оперативната работа, физическата ох-
рана и противопожарната защита на електрическите централи в страната, 
София, 7 март 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-627, т. 3, л. 22-30
Отчетено е, че вследствие на проведените мероприятия и въвеждането на ре-
жимната програма е стабилизирано производството на електроенергия.

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ С АНОТАЦИЯ
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7.  Справка за състоянието на работата по линия на енергетиката в страната, 
София, 25 май 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-627, т. 3, л. 31-33
Съобщава се, че положението в енергийната система продължава да е кризис-
но, и е отправено предложение за въвеждане режим на лимитно разпределяне на 
електрическата енергия по министерства и комитети. Отчетено е, че ДС има 
придобита агентура в почти всички централи и мини.

8.  Справка за констатираните недостатъци във взаимоотношенията между ръ-
ководството на мина „Черно море“ и ТЕЦ „В. Коларов“ и последствията от 
това, Бургас, 16 юли 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-628, ч. 2, л. 42-44
Съобщава се, че от мината доставят в електроцентралата въглища със завише-
но пепелно съдържание, а между директорите на предприятията има конфликт, 
който е в ущърб на държавата.

9.  Списък на фактите, сведенията и предметите, които представляват държавна 
и служебна тайна, София, 6 март 1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-569, ч. 1, л. 1-3
Постановено е, че сведенията за електрификацията, свързани с „отбраната и 
вътрешната сигурност на страната“, са характеризирани като държавна тай-
на с гриф „строго поверително“, а тези за хидротехническите съоръжения и цен-
тралите носят гриф „поверително“.

10.  Справка за пожароопасното състояние на ТЕЦ „Марица-изток 1“, [София], 
25 септември 1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-627, т. 3, л. 81-85
Отчетено е, че мощностите на централата са близо една трета от тези на 
страната за производство на електроенергия. Централата няма обезпрашител-
на и автоматична пожароизвестителна инсталация. 

11.  Агентурно сведение за нередности по доставката и монтажа на първата ком-
плексна линия за рудник „Трояново-3“, Раднево, 19 ноември 1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-628, ч. 3, л. 20-21
Съобщава се, че оборудването се разтоварва в Братислава и Русе и се забавя 
неговото своевременно доставяне на обекта, като се създават условия за по-
вреждането му.

12.  Докладна записка за състоянието на агентурно-оперативната работа по ли-
ния на минната промишленост и строителството в Пернишки и Кюстендил-
ски окръг, София, 30 ноември 1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-628, ч. 4, л. 14-19
Съдържа числови сведения за наличието на вражески контингент.

13.  Агентурно сведение за възникнала авария в подстанцията на Централна ре-
монтна база Раднево, Раднево, 8 декември 1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-628, ч. 2, л. 76-77
Съобщава се за експлозия и пожар вследствие на неправилно проектиране. По-
следното се дължи на направени икономии за сметка на сигурността на съоръ-
жението и занижен контрол от страна на инвеститора.

14.  Справка за техническото състояние на подстанция „Конски дол“, захран-
ваща с електроенергия държавно минно предприятие „Горубсо“, Смолян, 
14 април 1966 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-627, т. 2, л. 102-103
Съобщава се, че съоръжението е технически остаряло и опасно, но не може да 
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му се извърши основен ремонт, защото „Горубсо“ ще остане без електрозахран-
ване. Изисква се информация за причините, поради които са замразени проекта 
и строежа на станцията в Рудозем, която трябва да захранва комбината.

15.  Докладна записка за състоянието на агентурно-оперативната работа по ли-
ния на минната промишленост и строителството в Кюстендилски окръг, 
[Кюстендил], 3 юни 1966 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-628, ч. 4, л. 22-26
Отчетено е, че минните обекти в окръга са уязвими към аварии, защото в тях 
работят и лица, които не могат да си намерят друго препитание, понеже са 
съдени по различни причини.

16.  Справка за предмета на дейност и обслужването на Министерството на енер-
гетиката и горивата, София, 21 септември 1966 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-629, т. 1, ч. 2, л. 15-16
Отчетено е, че в обекта няма признаци за вражески прояви. Проявен е инте-
рес от чужденци от капиталистическите страни към бъдещото проектиране и 
строителство на АЕЦ.

17.  Историческа справка за развитието на енергийния сектор в България, Со-
фия, 1 декември 1966 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-627, т. 1, л. 3-8
Отчетено е, че към края на 1966 г. застроените мощности възлизат на 2650 
мегавата, което е почти 30 пъти повече в сравнение с 1944 г. Предвижда се 
ускореното изграждане на нови мощности, които да покрият нарасналото по-
требление на електроенергия.

18.  Справка за допуснати слабости при проектирането на рудник „Трояново-3“, 
които ще затруднят по-нататъшната му работа, [София], 24 декември 1966 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-628, ч. 3, л. 31-32
Проектираните вътрешни за рудника пътища не позволяват разминаването 
поне на две обикновени превозни средства, а предвидената настилка не отговаря 
на техническите изисквания за обекта. Дори и в този си вид пътят не е направен 
в срок, което затруднява нормалната работа на рудника.

19.  Докладна записка за проведена среща с доверена връзка от Държавно сто-
панско обединение „Въглища“, [София], 8 февруари 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-628, ч. 2, л. 93-94
Съобщава се за съществуващ спор между ДСО „Въглища“ и извършващото 
транспорта на въглища от СССР ДСО „Корабостроене и корабоплаване“. Това 
неразбирателство създава опасност от спиране на работата на предприятия-
та, които са зависими от вносни въглища.

20.  Докладна записка за хода на научно-техническото сътрудничество между 
Държавно стопанско обединение „Енергообединение“ и френското друже-
ство „Електрисите дьо Франс“, София, 4 март 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-629, т. 1, ч. 2, л. 42-45
Съобщава се, че от френска страна искат да получат цялостна представа за 
състоянието на българската енергетика, за да могат да предложат конкретни 
въпроси за сътрудничество през идните години. Службите отчитат, че въпро-
сите, от които се интересуват французите не са държавна тайна, но ще им 
дадат ясна представа за един от основните клонове на българската икономика.

21.  Агентурно сведение за машинно- и електротехническия проект за втори етап 
на рудник „Трояново-3“, б.м., 12 юни 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-628, ч. 2, л. 108-111
Съобщава се, че концепцията за втория етап от изпълнението на рудника е раз-
работена от проектантски институти от ГДР. Има информация, че членовете 
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на българския експертен съвет предлагат технически неиздържани промени в 
проекта на немските специалисти с цел лично облагодетелстване.

22.  Справка за свлачището на рудник „Трояново-2“, София, 3 януари 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-628, ч. 2, л. 124-127
Съобщава се, че според мненията на специалистите характерът на свлачището 
няма прецедент в световната практика по открита експлоатация. Отправено 
е предложение да не се образува следствено дело към момента, а да се проучат 
причините за станалото свлачище и да се види допуснати ли са грешки при про-
учването, проектирането и строителството на рудника.

23.  Телеграма за контрола върху взривните вещества, употребявани в миннодо-
бивните предприятия, София, 5 септември 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-628, ч. 2, л. 137
Съобщава се, че в сандъците, които се връщат в завод „Дунарит“, често се 
откриват забравени капсули, фитили и неизползван взрив. Последното създава 
предпоставки за човешки жертви и материални щети, ето защо е необходимо 
засилване на контрола. 

24.  Докладна записка за проявена престъпна небрежност, довела до претопяване 
в металургичен завод „Ленин“ на съоръжения от рудничен комплекс, Пер-
ник, 3 ноември 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-628, ч. 2, л. 138-139
Съобщава се, че при транспортирането на рудничния комплекс за ДМП „Мар-
бас“ поради неизрядна документация съдържанието на един от вагоните е пре-
топено като скрап. Щетите са за хиляди левове, по-голямата част от непроиз-
ведена продукция.

25.  Докладна записка за проведен разговор с министъра на енергетиката и гори-
вата по повод посещението му в Република Турция, София, 21 януари 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-629, т. 1, ч. 2, л. 73-74
Информира, че министърът и ръководената от него правителствена делегация 
са участвали в работни срещи по изготвянето на спогодба за свързването на 
електроенергийните системи на двете страни.

26.  Сведение за доставки на въглища от мина „Болшевик“ за ТЕЦ „Марица-из-
ток“ 2, [София], 9 март 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-628, ч. 2, л. 149-150
Поради свлачището на рудник „Трояново-2“ централата се захранва с въглища, 
които не отговарят на експлоатационните изисквания на агрегатите и водят 
до понижаване производството на електрическа енергия.

27.  Справка за работата по установяването на контингента и неговото наблюде-
ние в комплекса „Марица-изток“, София, 28 април 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-627, т. 3, л. 94-95
Съобщава се, че контингентът наброява 89 души, като в средите му няма круп-
ни политически фигури, които да са в състояние да бъдат център на активна 
вражеска дейност при по-особена политическа обстановка.

28.  Докладна записка за предстоящо изпращане на специалисти енергетици на 
работа в Либия, София, 9 март 1971 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-629, т. 1, ч. 2, л. 75-76
Указано е да не се допускат политически неподходящи и склонни към авантюри-
зъм лица. Предвидено е в групата да се включат сътрудници и осведомители, а 
при липса на такива да се извърши вербовка от средите на специалистите.

29.  Справка за преустройство на държавен индустриален комбинат „Строител-
ство на нови рудници“, Раднево, 18 февруари 1972 г.
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-628, ч. 2, л. 174-175
Съобщава се, че подготвяното преустройство и преминаването на комбината 
към отдел „Капитално строителство“ при мини „Марица-изток“ ще спомогне 
за допускане на стопански нарушения в голям мащаб и изтичане на капитални 
средства не по предназначение.

30.  Справка за проектирането на нефтопроводни отклонения за нуждите на ар-
мията, София, 30 май 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-569, ч. 2, л. 23-24
Обръща се внимание върху това, че лицата, които ще извършат проектантска-
та дейност, ще се запознаят с дислокацията на поделенията, за които ще се 
правят отклоненията от магистралните продуктопроводи. Поради това и с цел 
опазване на военната тайна е необходим внимателен подбор на съответните 
специалисти.

31.  Сведение за необходимостта от доставка на електронноизчислителни маши-
ни за нуждите на новостроящата се централна диспечерска служба на енер-
госистемата на страната, [София], 16 юни 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-627, т. 3, л. 104-106
Съобщава се, че необходимата техника и софтуерът за нея не се произвеждат в 
соцлагера и може да се доставят само по второ направление, а внедряването є 
ще спомогне за ускоряването на разработките на подобна апаратура и програми 
за нея в социалистическите страни.

32.  План за провеждане на съвместни агентурно-оперативни мероприятия, 
свързани с проектирането и строителството на нефтопроводни отклонения 
за нуждите на армията, София, 22 юни 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-569, ч. 2, л. 25-28
С цел опазване на държавната тайна и предотвратяване на производствени не-
сполуки се предвижда окръжните управления на МВР, на чиято територия ще 
се извършва строителството, да не допускат „вражески лица“ от средите на 
строителите.

33.  Сведение за неудачно изграждане на охладителна кула № 1 на ТЕЦ „Бобов 
дол“ и опасност от проваляне на общия пусков срок през април 1973 г., Со-
фия, 27 октомври 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-631, ч. 2, л. 145-147
Съобщава се, че при изграждането на кулата са се образували множество пук-
натини, които са предпоставка за сериозни аварии. Независимо от това ръко-
водството на ДСО „Промишлено строителство“ е наредило изграждането да 
продължи по същия начин, което буди съмнения за злоупотреба със служебно 
положение.

34.  Сведение за невъзможност за спазване на пусковия срок на първа турбогрупа 
на ТЕЦ „Бобов дол“ и неудачи при строителството, б.м., 1 февруари 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-569, ч. 2, л. 38-41
Съобщава се, че част от съоръженията няма да бъдат изградени в срок поради 
вина на строителите и поради ненавреме предадени проекти. Носещата кон-
струкция около котлите е изпълнена със стомана, различна от предписаната. 
Последното крие в перспектива сериозна опасност от аварии.

35.  Справка за направените проверки във връзка с авария в подстанция „Геор-
ги Димитров“ на 29 януари 1973 г., [София], 24 февруари 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-627, т. 3, л. 97-98
Установено е, че експлозията в подстанцията се дължи на късо съединение, при-
чинено от използвани некачествени прекъсвачи. Последните са българско про-
изводство по белгийски лиценз, но не могат да издържат и на половината от 
разривната мощност, за която са предназначени.
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36.  Справка за състоянието на рудник „Трояново-2“ от комплекса „Марица-из-
ток“, Раднево, 26 февруари 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-628, ч. 2, л. 176-177
Съдържа информация за умишлено завишаване с 650 000 тона на квотите на 
рудника според държавния план за добив на въглища за 1973 г. Това е направено с 
цел да се докаже, че рудникът е в лошо състояние, а планът е неизпълним.

37.  Справка за състоянието на агентурно-оперативната работа по „Енергопро-
ект“, [София], 28 май 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-569, ч. 3, л. 1-11
Съобщават се данни за „вражеския контингент“, работата с агентурата и 
взаимодействието с другите поделения на МВР. Особено внимание е обърнато 
върху контрола на сделките със западните страни. На агентурата е възложено 
да следи да не се внасят морално или физически остарели съоръжения или таки-
ва, които не могат да изпълняват напълно предназначението си.

38.  Агентурно сведение за неудачи, свързани с избора на площадка за строеж на 
ТЕЦ „Марица-изток 3“, [София], 25 септември 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-629, т. 1, ч. 2, л. 163-164
Съобщава се, че под площадката се намират въглищни запаси от около 11 млн. 
тона, но липсва добър водоизточник. Замърсеността на атмосферата в района 
е значително над допустимата и без да е включена в експлоатация новата ТЕЦ.

39.  Агентурно сведение за няколкократно оскъпяване на електроенергията, по-
лучавана в ТЕЦ „Марица-3“, София, 19 октомври 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-627, т. 3, л. 127-129
Съобщава се, че оскъпяването е следствие от използването на нискокалорич-
ни въглища, независимо че е било заплатено за гориво с по-висока калоричност. 
Последното се дължи на слаб контрол от страна на ръководството на центра-
лата по реалното окачествяване на използваните каменни въглища и води до 
загуби за хазната.

40.  Справка по изяснен сигнал за извращения при изпълнението на производ-
ствения план от ръководството на рудник „Качулка“, Сливен, 3 ноември 
1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-628, ч. 2, л. 183-184
Съобщава се за смесване на изкопаните въглища с пляка (пепел), която е негодна 
за гориво. Изказва се подозрение, че последното е поощрено от ръководство-
то на „Балканбас“, което ще получи премиални възнаграждения за „изпълнения 
план“.

41.  Сведение за предстоящата газификация на индустриални обекти в столица-
та, София, 7 януари 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-629, т. 1, ч. 2, л. 93-96
Съобщава се, че по план газопроводът СССР – България трябва да достигне 
София през 1974 г. Министерството на химията и металургията и Министер-
ството на енергетиката, изхождайки от техни тесни интереси, поставят за-
дачи по газифицирането на топлоцентралите в София и големите химически и 
промишлени обекти, без да се вземат под внимание ефектът и икономическата 
изгода за народното стопанство. Посочва се, че използването на газта в бита е 
икономически обосновано, за разлика от приложението є в енергийните обекти.

42.  Докладна записка за извършена проверка по изясняване на сигнала за гази-
фикацията на столицата, София, 23 януари 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-629, т. 1, ч. 2, л. 87-92
Обобщава се информация от няколко източника, като се посочва, че най-перспек-
тивните консуматори на газ са битовите обекти, химическата и циментовата 
промишленост. Обръща се внимание, че приложението є в електроцентралите 
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ще има положителен ефект върху околната среда, но ще намали драстично кое-
фициента на полезно действие на инсталациите.

43.  Справка за изоставяне на големи количества въглища в мина „Пирин“, Бла-
гоевград, 5 март 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-628, ч. 2, л. 185-186
Съобщава се, че в много участъци от мината се оставят въглища. Веднъж изо-
ставени, те вече не могат да бъдат добити. Така само през 1973 г. загубите въз-
лизат на над 135 хил. тона, или 27% от добива, при планирани загуби от 6,41%.

44.  Сведение за неспазване на технологичните режими и параметри при експло-
атацията на термичните централи, водещо до повишена аварийност, София, 
3 април 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-629, т. 1, ч. 2, л. 123-125
Подчертава се, че за стабилизиране работата на централите е необходимо да 
се създадат аварийни запаси от резервни части, тръби, арматура и химикали-
реагенти. Също така трябва да се дават реални срокове за отстраняване на 
възникналите повреди и да се повиши качеството на ремонтите.

45.  Докладна записка за наличието на ценни и редки метали в глината на въ-
глищните пластове в комплекса „Марица-изток“, [София], 2 юли 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-628, ч. 2, л. 194-195
Съобщава се, че в глината е регистрирано наличие на злато и уран. Изследвани-
ята се извършват, без да се дава гласност, а ако се потвърдят резултатите, 
това ще има голямо значение за стопанството.

46.  Справка за техническото състояние и експлоатацията на електровозите в 
„Марица-изток“, Раднево, 27 август 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-628, ч. 2, л. 202-203
Информира за съществуваща порочна практика за прикачване на по-голям брой 
вагони към електровозите. Последното натоварва двигателите им и води до 
прегряването и излизането им от строя, което е свързано с огромни парични 
загуби за ремонти, които могат да бъдат избегнати.

47.  Справка за допуснати слабости и проектантски грешки в строителството на 
ТЕЦ „Бобов дол“, Кюстендил, 24 септември 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-569, ч. 3, л. 33-38
Отчетено е, че работата на централата не върви нормално поради множество 
проектантски грешки. Регистрирани са около 100 аварийни спирания, които 
бързо скъсяват живота на отделните агрегати и съоръжения. Допуснатите 
грешки са очевидни, което предполага наличие на умисъл, ето защо се налага 
разследване от страна на Второ главно управление.

48.  Агентурно сведение за изоставане на проектирането и строителството на 
ТЕЦ „Марица-изток 3“, София, 9 януари 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-569, ч. 2, л. 181-182
Съобщава се за забавяне на проектирането на технологическата, електрическа-
та и архитектурната част на обекта. Строителството също изостава значи-
телно.

49.  Докладна записка за състоянието на колекторите и тръбопроводите за висо-
ко налягане 100 в ТЕЦ „София“, София, 5 май 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-631, ч. 3, л. 32-33
Информира, че времето за експлоатация, гарантирано от завода производител 
на тези компоненти, е изтекло, като на отделни участъци то е надхвърлено с до 
40%. Това задължително налага провеждането на пълна експертиза за устано-
вяване умората на материала. 
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50.  Сведение за незавършени защити на газопровода СССР – НРБ, София, 10 
юни 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-629, т. 1, ч. 2, л. 197-198
Съобщава се, че при строежа на газопровода не е направена предварителна под-
готовка в строително отношение. Това ще доведе до разкопаване на тръбите и 
извършване на пропуснатите строително-монтажни работи, които предхож-
дат въвеждането на защитите от електрохимическа корозия.

51.  Рапорт за направени изследвания за замърсяването в района на ТЕЦ „Со-
фия“, София, 17 юни 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-631, ч. 2, л. 126-127
Като причина за замърсяването е посочено изгарянето на мазут, който не от-
говаря на стандартите. По всяка вероятност това се дължи на смесването на 
мазута с гудрон (асфалтова смола) с цел реализиране на по-големи печалби от 
страна на нефтохимическия комбинат в Бургас.

52.  Сведение за сесията на българо-румънската комисия за икономическо съ-
трудничество, София, 24 декември 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-629, т. 2, л. 1-3
Обсъждани са въпросите за хидротехническия комплекс „Никопол – Турну Мъ-
гуреле“. От румънска страна е изразено мнение, че България няма интерес към 
строежа на съоръжението поради големия внос на електроенергия от СССР и 
програмата за изграждане на атомни централи в страната.

53.  Докладна записка за изготвян проект за изграждането на ПАВЕЦ „Шумен“, 
б.м., 15 януари 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-629, т. 2, л. 19-20
Съобщава се, че заместник-министърът на енергетиката Овед Таджер прокар-
ва идеята за ПАВЕЦ „Шумен“ с цел да осигури и изграждането на АЕЦ-2 в 
Русенско, като го обоснове с обвързването на гъвкавите мощности на паровод-
ната с твърдите мощности на атомната централа, чието изграждане там е 
нецелесъобразно от сеизмична гледна точка.

54.  Справка за състоянието на работата в рудник „Трояново-1“, Стара Загора, 20 
януари 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-628, ч. 2, л. 239-241
Информира, че съществува изоставане на разкривката, което нарушава ста-
билитета на рудника и може да доведе до появата на свлачище. Слабо звено е 
железопътният транспорт, който е в окаяно положение и възпрепятства извоз-
ването на разкривка и въглища.

55.  Справка за проведено заседание на българо-гръцката работна група за про-
учване възможностите за свързване на електроенергийните системи на двете 
страни, б.м., 24 юли 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-629, т. 2, л. 36-38
Обсъдени са евентуалното свързване на системите по линиите София – Солун и 
„Марица-изток“ – Солун, и въпросът за паралелна работа между двете систе-
ми със и без участието на Югославия. Прието е поставените проблеми да бъдат 
решени до 1985 г.

56.  Сведение за преминаване към комбинатна структура в поделенията на Ми-
нистерството на енергетиката, София, 27 октомври 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-629, т. 2, л. 52-55
Съобщава се, че новата блокова структура в Министерството на енергетика-
та е неподходяща, тъй като функционалното разпределяне на ресорите в едно 
многоотраслово министерство (в случая въгледобив, електроенергетика и редки 
метали) е много по-малко ефективно, отколкото тематичното (отрасловото).



26

57.  Справка за насоки и възможности за оказване на помощ на ръководството на 
Министерството на енергетиката от органите на ДС, София, 19 април 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-629, т. 1, ч. 3, л. 62-66
Посочва се, че 9-и отдел на ВГУ-ДС обслужва Министерствота на енергети-
ката и централните ведомства и институти от системата на енергетиката. 
Основни обекти на отдела са големите електроцентрали и мини. Основната за-
дача на службите е да провеждат мероприятия за обезпечаване на сигурността 
и безопасността в работата на енергийните обекти. Особено внимание се об-
ръща на профилактичната и сигналната функция, както и на провеждането на 
оперативен контрол над новоизграждащите се обекти.

58.  Бележки във връзка със срещата на ръководството на Министерството на 
енергетиката с министъра на вътрешните работи, [София, 19 април 1977 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-629, т. 1, ч. 3, л. 67-70
Отбелязано е, че МВР редовно предоставя на Министерството на енергетика-
та сигнално-предупредителна, констативна и друга важна информация. Слож-
ността и особеностите на електроенергийната система и процесите по нейна-
та експлоатация налагат задълбочаване и усъвършенстване на връзките между 
двете министерства.

59.  Протокол от срещата на министрите на вътрешните работи и енергетиката, 
София, 17 май 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-629, т. 1, ч. 3, л. 71-74
Обсъдени са въпросите на атомната електроцентрала, противопожарната и 
физическата охрана на енергийните обекти.

60.  Агентурно сведение за приетата програма за Добруджанското въглищно на-
ходище, б.м., 23 февруари 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-629, т. 2, л. 98-100
Отчитат се уникалният характер на находището, неговата огромна полза за 
страната и реалните възможности за изземването на въглищата.

61.  Докладна записка за проведено заседание на Постоянната комисия на СИВ 
по електроенергия, [София], 14 юни 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-850, л. 34-36
Съобщава се, че нашата делегация е потвърдила желанието на България да 
участва в изграждане на електропровода СССР – Румъния – България с цел да 
получи договорените количества електроенергия. От съветска страна е отбеля-
зано, че на този етап българската електроенергийна система е със слаби меж-
дусистемни връзки, които не позволяват да се строят големи атомни реактори.

62.  Справка за нерешени въпроси по обезпрашаването на централите от ком-
плекса „Марица-изток“, София, 28 декември 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-629, т. 1, ч. 3, л. 83-84
Информира за завишената запрашеност с въглищен прах на централите „Първа 
комсомолска“ и „Марица-изток 2“, което създава опасност от експлозии и по-
жари.

63.  Сведение за задгранична дейност на Министерство на енергетиката в ГДР, 
София, 10 април 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-629, т. 2, л. 153-156
Информира, че ГДР има капацитетни затруднения и е в невъзможност да из-
пълни поръчките за оборудване за рудниците от комбината „Марица-изток“. 
Предложено е временно изпращане на български работници на работа в ГДР към 
заводите на комбината за тежко машиностроене „Такраф“.

64.  Информация за западногерманска оценка за снабдяването на България с 
енергия, София, 28 септември 1979 г.
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-629, т. 1, ч. 3, л. 97-98
Съдържа цифрови данни за количествата нефт, природен газ и електроенергия, 
които България е внесла през 1978 г.

65.  Справка за извършена проверка по линия на СИВ на постоянните комисии 
по електроенергия и по въглищната промишленост, б.м., 9 май 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-849, л. 19-22
Дава сведения за структурата, функциите и компетенциите на постоянните 
комисии.

II. Атомната енергетика – АЕЦ „Козлодуй“

66.  Справка за състоянието на агентурно-оперативната обстановка на АЕЦ 
„Козлодуй“ към 1 април 1974 г. и предстоящите задачи пред пуска на центра-
лата, б.м., 5 април 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 2, л. 10-13
Съобщава се, че централата е обезпечена с 11 агенти и 3 осведомители с цел 
недопускане на вражески и диверсионни действия. В предстоящия предпусков 
период и въвеждането в експлоатация се налага всеобхватен контрол над възло-
вите места в обекта.

67.  Информация за получени данни по физическия пуск на АЕЦ „Козлодуй“, 
Враца, 28 юни 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1086, л. 9-10
Съдържа сведения за нередности и неизправности, които показват, че няма го-
товност за начало на физическия пуск на 1-ви блок в обявения срок.

68.  Доклад за включване на АЕЦ „Козлодуй“ в списъка на режимните обекти, 
[София], 20 август 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 1, л. 17-19
Засяга въпроса за реда на посещенията на външни лица, подбора на кадрите, 
работещи на обекта, и утвърждаването на длъжност по режима на охрана-
та.

69.  Справка за оперативната обстановка в АЕЦ „Козлодуй“ по линия на ДС, 
Враца, 26 август 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 2, л. 67-69
Посочват се причините, поради които към момента не е възможен нормалният 
енергиен пуск на централата.

70.  Справка за изпълнението на мероприятията по плана за подобряване на ра-
ботата по АЕЦ „Козлодуй“, Враца, 31 декември 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 2, л. 78-89
Съдържа данни за агентурно-оперативната, охранителната работа и противо-
пожарната охрана на централата.

71.  Справка за проведена среща с ръководството на АЕЦ „Козлодуй“, Враца, 11 
март 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 2, л. 112-115
Обсъдени са въпроси по технологията на производството и са набелязани меро-
приятия за охраната на централата.

72.  Справка за състоянието на агентурно-оперативната работа по линия на ДС 
в АЕЦ „Козлодуй“, б.м.,11 март 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 2, л. 116-118
Съдържа цифрови данни за агентурата, разпределението є в централата и въз-
ложените є задачи.
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73.  Справка за изпълнението на мероприятията по плана за подобряване на 
агентурно-оперативната, охранителната работа и противопожарната охрана 
на АЕЦ „Козлодуй“, Враца, 14 октомври 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 2, л. 119-137

74.  Докладна записка за създадени нездрави отношения между български и съ-
ветски специалисти, работещи в АЕЦ, Козлодуй, 17 октомври 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 2, л. 92-97
По мнение на съветските специалисти българските им колеги проявяват само-
надеяност и не изпълняват стриктно техните препоръки, въпреки че са задъл-
жени по договор.

75.  Докладна записка за посещение на служители на ДС в Нововоронежката 
АЕЦ, Враца, 8 април 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 2, л. 140-143
Посещението е с цел обмяна на опит и запознаване на място с физическата ох-
рана и използването на технически средства при осъществяването є.

76.  Рапорт за охраната на склада за свежо гориво на АЕЦ „Козлодуй“, Враца, 9 
юли 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 1, л. 29-31
Предложено е с цел обезопасяване на склада да се монтират ултразвукова сиг-
нална система „Филипс“ и магнитен катинар.

77.  Докладна записка за състоянието на физическата, граничната и противопо-
жарната охрана на АЕЦ, Козлодуй, 23 март 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 1, л. 37-46
Посочени са конкретни мероприятия, които трябва да осигурят безопасността 
на централата.

78.  Справка за дейността по „Режима и охраната“ в АЕЦ „Козлодуй“ през 
1977 г., Козлодуй, 16 януари 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 1, л. 66-69
Съобщава се, че режимът и охраната на обекта са организирани правилно, но 
се осъществяват след цялостното му завършване в условията на експлоатация, 
което създава определени трудности.

79.  Протокол за извършена проверка на цялостната дейност по безопасността на 
АЕЦ „Козлодуй“, София, 10 юли 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 1, л. 92-100
Констатирано е, че голяма част от мероприятията за усъвършенстване охра-
ната на централата, утвърдени от министрите на вътрешните работи и енер-
гетиката, са изпълнени.

80.  Справка за някои данни за неудачи в АЕЦ „Козлодуй“, София, 10 октомври 
1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 2, л. 168-175
Съдържа информация за дефектни съоражения и оборудване, занижена трудова 
дисциплина и контрол върху технологичните процеси.

81.  Агентурно сведение за проблеми в работата на АЕЦ, Козлодуй, 14 октомври 
1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-629, т. 2, л. 121-124
Информира за това, че съществуващият икономически механизъм не стимулира 
централата да постига по-големи производствени резултати; за затруднения с 
числеността на ремонтния персонал и снабдяването с резервни части; за липса-
та на квалифицирана медицинска помощ, занемареното снабдяване и нерешения 
жилищен въпрос.
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82.  Справка за оперативно и физическо обезпечаване на уязвимите места в АЕЦ, 
Козлодуй, 30 декември 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 1, л. 113-115
В основни линии въпросите за охраната на АЕЦ са решени, но трябва да се ра-
боти за придобиване на нова агентура, поради напускането на няколко секретни 
сътрудници.

83.  Докладна записка за радиационната обстановка в АЕЦ, Козлодуй, 25 юли 
1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1086, л. 31-33
Съобщава се, че при започване на изкопни работи на територията на централа-
та е регистрирано радиационно замърсяване между 100 и 4500 пъти над норма-
та. Последното се дължи на протечки в облицовката на помещенията, в които 
са монтирани баките, предназначени за съхранявате на високоактивни сорбен-
ти. След този случай редица висококвалифицирани специалисти от експлоата-
цията намират различни поводи да поискат да бъдат освободени от работа.

84.  Рапорт за проблеми с част от съоръженията и радиационната обстановка в 
АЕЦ, Козлодуй, 19 септември 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 1, л. 128-129
Съобщава за предстояща проверка на главните циркулационни помпи и вероят-
ността част от тях да бъдат подменени. Радиационната обстановка в центра-
лата не е нормална поради протичане на съдовете за съхраняване на радиацион-
ни отпадъци.

85.  Сведение за проблеми с тежкия бетон в шахта № 3 в АЕЦ „Козлодуй“, б.м., 
30 декември 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-629, т. 2, л. 190-192
При извършен оглед на завършената шахта на 3-ти реактор се констатират 
външни белези за некачествено изпълнение. Проверка с ултразвук установява на-
личието на места с намалена плътност. Инженерното становище е, че шахта-
та е годна за експлоатация.

86. Справка за оперативната обстановка в АЕЦ, Козлодуй, 2 април 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1088, л. 12-17
Оперативната обстановка е динамична и напрегната и се очаква усложняване-
то є. Като тревожен е отчетен фактът, че Министерството на енергетиката 
подценява планово-предупредителните ремонти, като скъсява сроковете им, не 
се подменят своевременно някои износени части и пр.

87.  Справка за контраразузнавателното обезпечаване на АЕЦ „Козлодуй“ по 
време на строителството и експлоатацията, [София], 8 май 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а.е. 266, л. 80-85
Съдържа данни за числеността и разстановката на оперативния състав. Осо-
бено внимание е обърнато на уязвимите места в аварийно, пожарно и взривоо-
пасно отношение, на въпросите на ядрената и радиационната безопасност, на 
системата за контрол и управление и защита, както и на транспорта на свежо-
то и отработеното гориво.

88.  Инструкция за работата на офицера по режима и охраната на АЕЦ „Козло-
дуй“, Враца, 25 юни 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 1, л. 148-151
Регламентира статута, задачите, правата и задълженията на офицера по ре-
жима с цел по-ефикасно да организира, направлява и контролира работата за 
опазване на държавната и служебната тайна.

89.  Рапорт за транспортирането на свежо ядрено гориво за АЕЦ, Козлодуй, 5 
април 1980 г.
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 1, л. 171-172
Информира за сблъсък между югославски кораб и български шлеп с ядрено гори-
во. В създалата се ситуация не е възникнала пряка заплаха за опасния товар.

90.  Докладна записка за проведено съвещание в Щаба на Гражданска отбрана 
във връзка с аварийния план на АЕЦ „Козлодуй, [София], 11 май 1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 1, л. 174-174 гръб
Информира, че все още не е създадена организация за разработване на национа-
лен план за действие на персонала и населението в случай на тежки радиационни 
аварии.

91.  Сигнална записка за въвеждането в експлоатация на енергоблок № 3 на АЕЦ 
„Козлодуй“, София, 7 юли 1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1088, л. 38-40
Отнася се за приемането на обекта с акт 16 и необходимостта от извършване 
на редица довършителни работи. Предлага се официалното откриване да стане 
едновременно с това на 4-ти блок.

92.  Сигнална записка за проблеми при съхранението на отработеното гориво 
АЕЦ, Козлодуй, 31 март 1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1086, л. 66
Информира, че съхраняването на отработеното гориво остава нерешен про-
блем, който след 10-15 години ще изправи страната ни пред сериозни затрудне-
ния.

93.  Справка за нерешени въпроси по обезпечаване на безопасната работа на 
АЕЦ, Козлодуй, 29 юни 1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1088, л. 50-52
Съобщава се, че още не е изготвен и утвърден общ авариен план; не е решен 
въпросът с превозването на отработеното и с доставките на свежо гориво; 
постоянно се отлагат сроковете за направата на аварийно водоснабдяване.

94.  Докладна записка за проведен разговор с акад. Ангел Балевски, председател 
на БАН, София, 24 февруари 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-890, т. 2, л. 19-20 гръб
Отнася се за разследването на инцидент при работа с радиоактивни елементи 
в атомния център при Академията.

95.  Рапорт за открити дефекти в корпуса на 3-ти реактор на АЕЦ, Козлодуй, 16 
май 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1086, л. 89-89 гръб
Съобщава се за установено отлепване на пласта от неръждаема стомана от 
корпуса на реактора. В паспорта на реактора е записано наличието на две малки 
петна, които са се увеличили и съединили.

96.  Отчет за дейността на офицера по режима в АЕЦ, Козлодуй, 20 октомври 
1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 1, л. 196-204
Информира, че техническата обезпеченост по линия на физическата и противо-
пожарната охрана е на много ниско ниво и се разчита преди всичко на живата 
сила.

97.  Докладна записка за доставени и монтирани некачествени кабели в АЕЦ 
„Козлодуй“, б.м., 31 януари 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1088, л. 69-70
Отнася се за монтажа на 50 км некачествени кабели, производство на завод 
„Васил Коларов“ – Бургас. Кабелите захранват критично важни съоръжения на 
3-ти и 4-ти реактор.
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98.  Справка за осигуряване безопасността на атомните електроцентрали в 
СССР, [София], 26 май 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1088, л. 71-77
Обръща се внимание на спецификите на дейностите по охраната на АЕЦ, като 
се акцентира върху агентурно-оперативните мероприятия, режимните и пре-
вантивно-профилактичните мерки.

99.  Информация за командировка в Нововоронежката АЕЦ в СССР, б.м., 18 ок-
томври 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1089, л. 21-24
Проведената командировка е във връзка с провеждане на показно занятие за за-
щита на персонала и населението при обща авария на централата, придружена 
с изхвърлянето на радиоактивен облак в околната среда.

100.  Докладна записка за назначаване на комисия за проектиране и изработване 
на защитно съоръжение на Бреговата помпена станция и откритите канали 
на САЕК, Враца, 25 февруари 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 1, л. 220-221
Информира за необходимостта от изграждане на защитно съоръжение от-
към р. Дунав, което да попречи на попадането на предмети, можещи да 
изведат станцията от работен режим и да доведат до спиране на центра-
лата.

101.  Отчет на дейността на офицера по режима на САЕК, Козлодуй, 25 април 
1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 1, л. 225-228
Информира, че няма промяна в оперативната обстановка. В сравнение с пре-
дходните години авариите са намалели. Персоналът наброява 2672 души, от 
които 600 се подготвят да обслужват 5-и блок.

102.  Докладна записка за изграждане на надеждна физическа охрана и противо-
пожарна защита на САЕК, Враца, 6 май 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 1, л. 229-231
Отчетено е, че въпреки липсата на големи произшествия в централата, нейна-
та защита не отговаря на прилаганата в СССР и другите страни, експлоати-
ращи атомни електроцентрали.

103.  Сигнална записка за получени данни за евентуални затруднения при извоз-
ване на отработеното гориво от САЕК „Козлодуй“, Враца, 26 юни 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 1, л. 232
Информира, че от 1 януари 1986 г. СССР ще приема отработено гориво прес-
тояло най-малко 5 години, но в централата няма такова. Хранилището за това 
гориво още е в процес на строеж, независимо че пусковият му срок е изтекъл.

104.  Докладна записка за посещение в АЕЦ „Козлодуй“ във връзка със създала-
та се обстановка след чернобилската авария, б.м., 9 май 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 1, л. 272-276
Изразено е мнение, че в българската АЕЦ подобна тежка авария може да ста-
не по следните причини: падане на летящ самолет върху корпуса на някой от 
реакторите; земетръс над 6 бала по Рихтер в района на централата; непра-
вилни действия или бездействия на обслужващия персонал; диверсионен акт; 
голям пожар.

105.  Рапорт за посещението на гръцки журналист в АЕЦ, Козлодуй, 17 ноември 
1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1088, л. 86-88 гръб
Журналистът е проявил интерес към въпросите на ядрената безопасност, 
опазването на околната среда и квалификацията на персонала на централата.
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106.  Справка за пребиваване на американски специалисти в стопанско обедине-
ние „Атомна енергетика“, Козлодуй, 16 юни 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1089, л. 39-45
Съдържа въпроси, зададени от българска страна, и отговорите на америка-
нците по проблеми на експлоатацията на техните атомни централи.

107.  Рапорт за превозване на свежо гориво от СССР за 3-ти блок на АЕЦ, Козло-
дуй, 17 ноември 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 1, л. 277-279
Информира, че горивото е превозено с шлеп и моторен кораб на „Българско 
речно плаване“. Корабът е бил технически неизправен и по пътя се е наложил 
продължителен престой за ремонт, който е поставил под въпрос сигурността 
на опасния товар. 

108.  Докладна записка за проблеми по строителството на хранилище за отрабо-
тено гориво на АЕЦ „Козлодуй“, [София], 28 януари 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1088, л. 78-79
Съобщава се за реалната опасност от повишаване на радиационната обстанов-
ка в централата, вследствие на ремонтите и презареждането на блокове от 1-ви 
до 4-ти при липсата на функциониращо хранилище за отработеното гориво.

109.  Рапорт за проведена среща между ръководството на стопанско обединение 
„Атомна енергетика“ и група съветски специалисти, Козлодуй, 23 юни 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1089, л. 50-53
Обсъдени са въпроси по ремонта и снабдяването с резервни части; закъснени-
ята с доставките от съветска страна и изпращаното дефектно оборудване; 
обучението на персонала и проблемът с радиоактивните отпадъци.

110.  Справка за посещение на японска делегация в АЕЦ, Козлодуй, 18 октомври 
1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1089, л. 54-57
Обсъдени са въпроси по строително-монтажните работи на централата, се-
измичната є устойчивост и проблема с радиоактивните отпадъци.

111.  Справка за засечен интерес на румънските власти към АЕЦ, Козлодуй, 6 
февруари 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1089, л. 58-59
Съобщава се, че в град Бекет действа лаборатория с функции на ХЕИ за изслед-
ване на водата, въздуха, почвата и др. Описва случаи на вземане на проби от 
водата и дъното на река Дунав от румънски катери. Последните съвпадат по 
време с отклонения от нормалната радиационна обстановка в АЕЦ „Козлодуй“.

112.  Справка за някои проблеми в отрасъл „Енергетика“, София, 28 февруари 
1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1086, л. 181-187
Засяга въпросите за инвестициите в енергийните обекти, които възлизат го-
дишно на около 1,5 млрд. лв. Обръща се внимание на вноса на машини и съоръ-
жения – 72% от СССР, 3% от западни страни и фирми и 25% собствено про-
изводство. Отчита ръст в цената на ядреното гориво от 2,4 пъти в сравнение 
с 1973 г. Набляга се на факта, че българо-съветското споразумение от 1964 г. 
залага цената на проектните работи в зависимост от стойността на оборуд-
ването и материалите, които ежегодно поскъпват. Така съветската страна 
постига едностранна изгода при двустранното сътрудничество в проектира-
нето.
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113.  Докладна записка за проблеми по завършване на строителството на храни-
лището за отработено гориво в АЕЦ, [София], 17 април 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-1087, т. 2, л. 219-220
Съобщава за съществуващ проблем с течове на външни води, които трябва да 
се отстранят на всяка цена, за да не предизвикат бъдещо замърсяване на поч-
вата. Липсата на хранилище удвоява цената на приеманото от СССР отрабо-
тено гориво и влошава условията за съхраняване в басейна за отлежаване на 
касети.

114.  Рапорт за изразено становище за преоборудването на АЕЦ, Козлодуй, 21 но-
ември 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-58 (Вр), т. 2, л. 9-10
Съобщава, че на международна конференция по въпросите на атомната енер-
гетика е изразено мнение за необходимост от преоборудването на атомните 
централи от бившите социалистически страни с нови контролно-измерва-
телни уреди и автоматика и включването им към компютърната мрежа на 
МАГАТЕ във Виена.
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LIst of the DoCUments 
WIth AnnotAtIon

I. Mining and import of primary energy and production of energy from them

1.  Review of the energy supply system and the supply of the national economy with 
electricity, Sofia, 1960 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-627, т. 3, л. 8-9
The information provides that the system works in „abnormal periods“ that threatens the 
security of plants and the electricity supplied to consumers is of poor quality. According 
to power engineers the main reason for this is the reduction of investments for electro-
construction. 

2.  Report on some irregularities under the energy design, Sofia, July 2, 1963 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-627, т. 2, л. 23
Damage to the economy has been reported amounting to BGN 700 000 due to an agree-
ment signed with a Soviet design organisation.  

3.  Information regarding an accident occurred in substation ‘Serdika’, Sofia, October 
26, 1963   
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-627, т. 2, л. 31-33
A problem with circuit breakers has been indicated a s a cause for the accident and small 
space does not allow for the normal installation of the equipment. The situation is similar 
in the substation ‚Georgi Dimitrov’, which supplies 75% of the industry and much of the 
electrical transport in Sofia and is the oldest type and has almost completely worn out 
equipment. 

4.  Information on the status of the energy sector in our country and the perspectives 
for its development, Sofia, January 30, 1964 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-627, т. 3, л. 54-58
Increase in power consumption in the industry has been indicated. It is stated that the 
energy balance of the country depends mainly on thermal and hydropower plants. The 
issue regarding the automation of plants in accordance with international standards and 
reducing the number of staff has been raised. 

5.  Plan for conducting intelligence, operational and preventive measures to ensure the 
normal operation of energy producers in the country [Sofia], February 5, 1964 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-627, т. 3, л. 47-50
It is stated that the country is in a serious energy crisis due to shortage of production ca-
pacity. Measures have been identified for the delivery of unscheduled amounts of fuel for 
thermal power plants. The bodies of the SS are instructed to exercise strict control over 
the production and supply and to monitor accidents. search of justice for the culprits in 
the shortest possible terms is required.

6.  Information on the status of intelligence and operational work, physical security 
and fire protection of power plants in Bulgaria, Sofia, March 7, 1964 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-627, т. 3, л. 22-30
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It is indicated that due to the events conducted and the introduction of the regime 
programme, the production of energy in the country is normalised. 

7.  Information on the status of the energy sector in the country, Sofia May 25, 
1964. 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-627, т. 3, л. 31-33
It is reported that the situation in the energy system continues to be in a crisis and 
there is a proposal a regime of the limited distribution of electricity to be introduced 
in ministries and committees. It is reported that SS has acquired agents in almost 
all plants and mines. 

8.  Information on the deficiencies in the relationship between the management 
of mine ‚Black Sea’ and TPP ‚C. Kolarov’ and consequences thereof, Burgas, 
July 16, 1964 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-628, ч. 2, л. 42-44
It is reported that the mine supplies the power plant with coal with excessive ash 
content, and there is a conflict between the directors of enterprises, which is detri-
mental to the state. 

9.  List of facts, data and objects that represent state and official secrets, Sofia, 
March 6, 1965 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-569, ч. 1, л. 1-3
It is stipulated that information regarding the electrification related to ‘defence 
and internal security of the country’ is characterized as a State secret and marked 
‘strictly confidential’ and those for hydraulic equipment and plant to be marked 
‘confidential’. 

10.  Information on the state of ‘Maritsa-Iztok 1’ in case of fire [Sofia], September 
25, 1965 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-627, т. 3, л. 81-85
It is reported that the power of the plant is nearly one third of the country’s elec-
tricity production. The plant does not have dust-removing and automatic fire alarm 
installations. 

11.  Information provided by agents about irregularities in the supply and instal-
lation of the first complete line of mine ‘Troianovo-3’ Radnevo, November 19, 
1965 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-628, ч. 3, л. 20-21
It is reported that the equipment is unloaded in Bratislava, Ruse which slows its 
timely delivery on the spot, and thus creating conditions for its damage. 

12.  Report on the state of agents and operative work with regard to mining and 
construction in the regions of Pernik and Kyustendil, Sofia, November 30, 
1965 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-628, ч. 4, л. 14-19
It contains numeric information about the presence of enemy contingent.

13.  Information provided by agents about an accident at the substation of the 
central repair base Radnevo, Radnevo, December 8, 1965 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-628, ч. 2, л. 76-77
A fire and an explosion due to incorrect design are reported. The latter is due to 
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savings made at the expense of the security of the facility and the poor investor’s 
control. 

14.  Information on the technical status of substation ‘Konski dol’, power supply-
ing the state mining enterprise ‘Gorubso’, Smolyan, April 14, 1966  
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-627, т. 2, л. 102-103
It is reported that the facility is technically outdated and dangerous, but it cannot 
be made overhaul because “Gorubso” will remain without power supply. Informa-
tion is required about the reasons why the project and construction of the station 
in Rudozem was frozen, which should supply the plant.

15.  Report on the state of agents and operative work regarding the mining and 
construction in Kyustendil region [Kyustendil] June 3, 1966 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-628, ч. 4, л. 22-26
It is reported that mining sites in the region are vulnerable to accidents because 
people who cannot earn their living another way work there, and because they are 
sued by different reasons.   

16.  Information for the scope of activities and services of the Ministry of Energy and 
Fuel, Sofia, September 21, 1966 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-629, т. 1, ч. 2, л. 15-16
It is reported that there are no indications of hostile events on the spot. Interest has 
been shown on behalf of foreigners from capitalist countries to the future design and 
construction of a nuclear power plant.

17.  Historical reference on the development of the energy sector in Bulgaria, Sofia, 
December 1, 1966 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-627, т. 1, л. 3-8
It is reported that by the end of 1966 the built power capacity amounted to 2,650 mega-
watts, which is almost 30 times more than those in 1944. the accelerated construction 
of new facilities is envisaged to cover the increased electricity consumption. 

18.  Information about failings in the design of mine ‘Troianovo-3’ that will hinder its 
further work [Sofia], December 24, 1966 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-628, ч. 3, л. 31-32
The designed for the internal mine roads do not allow misalignment even of two ordi-
nary vehicles, and the flooring provided does not comply with the technical require-
ments for the site. Even in this shape, the path is not made within the terms required, 
which disrupts the normal operation of the mine. 

19.  Report on a meeting with a trusted connection from state economic enterprise 
‘Coal’ [Sofia], February 8, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-628, ч. 2, л. 93-94
An existing dispute is reported between state economic enterprise ‘Coal’ and the state 
economic enterprise executing the transportation of coal from the USSR, ‘Shipbuilding 
and Shipping’. This misunderstanding threatens to hinder the operation of businesses 
that are dependent on imported coal. 

20.  Report of the course of the scientific and technical cooperation between state eco-
nomic enterprise ‘Energy Union’ and the French enterprise ‘Electricité de France’, 
Sofia, March 4, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-629, т. 1, ч. 2, л. 42-45
It is reported that the French side wants to get an overall picture of the state of Bul-
garian energy in order to be able to offer concrete issues of cooperation in the coming 
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years. The services reported that the issues the French are interested in are not state 
secrets, but will give them a clear overview of one of the main branches of the Bulgar-
ian economy. 

21.  Information provided by agents on the mechanical and electrical design for the 
second phase of the mine Troianovo-3, June 12 ,1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-628, ч. 2, л. 108-111
It is reported that the concept of the second phase of the mine is developed by design 
institutes from the GDR. There is information that the members of the Bulgarian council 
of experts propose untenable technical changes to be made in the project of the German 
specialists in view of personal gain.  

22.  Information on the landslide mine “Troianovo-2”, Sofia, January 3, 1969 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-628, ч. 2, л. 124-127
It is reported that according to the opinion of some experts the nature of the landslide 
has no precedent in world practice regarding the open operation. A proposal is made 
for an investigation to not be initiated at the time, and the reasons for the landslide that 
happened to be explored and to be clarifies whether there were errors in the preliminary 
research, the design and the construction of the mine. 

23.  A telegram regarding the control of explosives used in mining enterprises, Sofia, 
September 5, 1969 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-628, ч. 2, л. 137
It is reported that in the crates that are returned to the factory “Dunarit” forgotten 
capsules, wicks and unused explosion are often found. The latter creates precondi-
tions for casualties and material damage, so it is necessary for the control to be 
strengthened.  

24.  Report on a criminal negligence leading to melting in a metallurgical plant ‚Lenin’ 
of facilities of metallurgical plant, Pernik, November 3, 1969 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-628, ч. 2, л. 138-139
It is reported that during the transport of mining complex for SMP “Marbas” due to 
defaulting documentation the contents of one of the carriages is refined as scrap. The 
damages amount to thousands of dollars, most of the produce that failed to be produced.

25.  Report regarding a conversation held with the Minister of Energy and Fuel on the 
occasion of his visit to Turkey, Sofia, January 21, 1970.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-629, т. 1, ч. 2, л. 73-74
It is reported that the Minister and the government delegation headed by him partici-
pated in workshops on the working out of an agreement for the connection of the elec-
tricity systems of both countries. 

26.  Information on the supply of coal from mine ‘Bolshevik’ for TPP ‘Maritsa – Iztok’ 
2, [Sofia], March 9 март 1970 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-628, ч. 2, л. 149-150
Due to the landslide of mine ‘Troianovo-2’ the power plant is powered by coal, which do 
not meet the operational requirements of the aggregates and leads to lower production 
of electrical energy. 

27.  Information on the establishment of the contingent and its monitoring in ‘Maritza 
Iztok’, Sofia, April 28, 1970 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-627, т. 3, л. 94-95
It is reported that the contingent consists of 89 people and there are no major political 
figures in it that are able to be the center of an active hostile activity in case of a par-
ticular political situation. 
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28.  Report of the impending dispatch of power engineers to work in Libya, Sofia, 
March 9, 1971 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-629, т. 1, ч. 2, л. 75-76
It is instructed that politically inappropriate and prone to adventurism persons are not 
to be admitted. It is expected that the group will consist of collaborators and inform-
ants, and in case of lack of such persons, recruitment to be held amongst experts.  

29.  Information on the reorganization of state industrial plant “Construction of new 
mines,” Radnevo, February 18, 1972 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-628, ч. 2, л. 174-175
It is announced that the preparation of the reorganisation and the transmission of the 
plant to department ‘Capital Construction’ to mines ‘Maritsa-Iztok’ will facilitate the 
allowance of economic violations of large scale and the flow of capital resources for 
other purposes. 

30.  Information on the design of tapping of petrol pipelines for the needs of the army, 
Sofia, May 30, 1972 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-569, ч. 2, л. 23-24
Attention is drawn to the fact that the persons who will carry out design work will get 
acquainted with the dislocation of the divisions, for which the turn-offs of the highways 
will be made for product conductibility. Therefore, and in favour of the protection of the 
military secrecy, a careful selection of appropriate professionals is required. 

31.  Information on the need for delivery of computing machines for the needs of the 
newly built central dispatching service of the energy system of the country [Sofia], 
June 16, 1972 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-627, т. 3, л. 104-106
It is reported that the necessary equipment and software for are not produced in the 
socialist bloc and can be delivered only in the second direction, and its implementation 
will help to accelerate the development of such equipment and programs for it in the 
socialist countries. 

32.  Plan for joint intelligence and operational activities related to the design and con-
struction of turn-offs for pipelines for the needs of the army, Sofia, June 22, 1972 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-569, ч. 2, л. 25-28
In view of the protection of the state secrets and the prevention of production failures it 
is foreseen that the district offices of the Ministry of Interior, on whose territory the con-
struction will be carried out, to prevent the presence ‘hostile people’ amongst builders. 

33.  Statement of inappropriate construction of cooling tower № 1 of TPP ‘Bobov Dol’ 
and the risk of failure of the overall completion date in April 1973, Sofia, October 
27, 1972 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-631, ч. 2, л. 145-147
It is reported that during the construction of the tower many cracks were formed, which 
is a prerequisite for serious accidents. Nevertheless, the management of SEP ‘Industrial 
Construction’ has ordered the construction to continue in the same way which raises 
doubts about abuse of office. 

34.  Information on the failure to comply with the completion term of the first turbo set 
of TPP ‘Bobov Dol’ and failures in construction, February 1, 1973 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-569, ч. 2, л. 38-41
It is reported that some of the facilities will not be built on time due to the fault of the 
builders, and therefore projects will not be timely submitted. The substructure around 
the pots is filled with steel, other than that prescribed. The latter implies the perspective 
of serious risk of accidents.
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35.  Information for the checks carried out in connection with the accident at substa-
tion ‘Georgi Dimitrov’ on January 29, 1973 [Sofia], February 24, 1973 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-627, т. 3, л. 97-98
It is found that the explosion at the substation is due to a short circuit caused by faulty 
switches used. The latter are produced in Bulgaria following a Belgian license, but 
cannot withstand even half of the rift power for which they have been initially intended. 

36.  Information on the status of mine Troianovo-2 from the complex ‘Maritza Iztok’, 
Radnevo, February 26, 1973 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-628, ч. 2, л. 176-177
It contains information about a deliberate increase of 650,000 tons of quotas for the 
mine according to the state plan for coal for 1973 This is done in order to prove that the 
mine is in poor condition, and the plan is not feasible. 

37.  Information on the status of the intelligence and operational functioning of “Ener-
goproekt” [Sofia] May 28, 1973 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-569, ч. 3, л. 1-11
Data is provided regarding the “enemy contingent”, the working with the agents and 
interaction with other divisions of the Ministry of Interior. Particular attention is paid 
to the control of transactions with the Western countries. The agents are assigned to 
monitor so that no morally or physically obsolete equipment are imported, or those 
ones which cannot serve their purpose completely and properly. 

38.  Information provided by agents regarding failures related to the selection of site 
for the construction of ‘Maritsa Iztok 3’ [Sofia], September 25, 1973 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-629, т. 1, ч. 2, л. 163-164
It is reported that under the site there are coal reserves of about 11 million tons, but 
there is no good water source. The pollution of the atmosphere in the region is signifi-
cantly above the permissible even though the new PPT is not put into operation.

39.  Information provided by agents about the repeatedly raising of the cost of electric-
ity obtained in ‘Maritsa-3’, Sofia, October 19, 1973 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-627, т. 3, л. 127-129
It is reported that the increase of cost is a consequence of the use of low-grade coal, 
although it has been paid for fuel having a high calorific value. The reason for this is 
the weak control on behalf of the management of the plant on the actual quality of coal 
used, which leads to losses for the State Treasury. 

40.  Information on a clarified signal for distortions in the implementation of the pro-
duction plan by the management of mine ‘Kachulka’, Sliven, November 3, 1973 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-628, ч. 2, л. 183-184
It is reported that there is of excavated coal ash which is unsuitable for use as fuel. Sus-
picion is expressed that the latter is fostered by the management of ‘Balkanbas’ which 
will receive bonus payments for the ‘plan implemented’. 

41.  Information on the forthcoming gasification of industrial sites in the capital, Sofia, 
January 7, 1974  
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-629, т. 1, ч. 2, л. 93-96
It is reported that according to the plan the pipeline USSR - Bulgaria should reach Sofia 
in 1974. The Ministry of Chemistry and Metallurgy and the Ministry of Energy, consid-
ering their narrow interests, set tasks for the gasification of the thermal power plants 
in Sofia as well as the large chemical and industrial sites, without taking into account 
the effect and economic benefits for the national economy. It is pointed out that the use 
of gas in households is economically justified, as opposed to its application in energy 
facilities. 
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42.  Report on the check held to clarify the signal for the gasification of the capital, 
Sofia, January 23, 1974 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-629, т. 1, ч. 2, л. 87-92
Information from several sources is summarised indicating that the most prospec-
tive consumers of gas are the households, the chemical and cement industries. At-
tention is drawn to the fact that its application in power plants will have a positive 
effect on the environment, but will drastically reduce the efficiency of the installa-
tions. 

43.  Information on the leaving of large amounts of coal in mine ‘Pirin’, Blagoevgrad, 
March 5, 1974 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-628, ч. 2, л. 185-186
It is reported that coal is left in many parts of the mine. Once abandoned, it can no 
longer be obtained. So only in 1973 losses amounted to over 135 thousand tons, or 27% 
of the production, while the losses envisaged amount to 6.41%. 

44.  Information about not complying with the technological modes and parameters in 
the operation of the thermal power plants, leading to increased risk of accidents, 
Sofia, April 3, 1974  
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-629, т. 1, ч. 2, л. 123-125
It is emphasised that for the stabilisation of the operation of the plant it is necessary to 
create emergency stocks of spare parts, pipes, fittings and chemical-reagents. Real time 
limits should also be provided for the remedy the damage and for the improvement of 
the quality of repairs. 

45.  Report on the presence of precious and rare metals in the clay of coal seams in the 
complex ‘Maritza Iztok’ [Sofia], July 2, 1974 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-628, ч. 2, л. 194-195
It is reported that the presence of gold and uranium is registered in the clay. The studies 
are carried out, without giving publicity, and if the results are confirmed that would be 
of great importance for the industry.   

46.  Information for the technical status and operation of the electric locomotives in 
‘Maritsa Iztok’, Radnevo, August 27, 1974 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-628, ч. 2, л. 202-203
Information is provided on the existing vicious practice to attach a greater number 
of cars to electric locomotives. This loads their engines and leads to overheating and 
failure that is associated with huge losses of money on repairs, which can be avoided 
otherwise. 

47.  Information on failings and design errors in the construction of TPP ‘Bobov Dol’, 
Kyustendil, September 24, 1974 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-569, ч. 3, л. 33-38
It is reported that the functioning of the plant is not running normally for a number 
of design errors. 100 emergency stops are registered, which quickly shorten the life of 
the individual units and facilities. The mistakes made are obvious, which implies the 
existence of intention. Therefore, there is a need for investigation to be initiated by the 
Second Chief Directorate. 

48.  Information provided by agents about delays on the design and construction of 
TPP ‘Maritsa-Iztok 3’, Sofia, January 9, 1975 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-569, ч. 2, л. 181-182
Delays are reported in the design of the technological, the electrical and the architec-
tural part of the site. Construction lags significantly as well. 
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49.  Report on the status of the collectors and pipes for high pressure 100 in TPP ‘So-
fia’, Sofia, May 5, 1975 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-631, ч. 3, л. 32-33
It is informed that the time for operation guaranteed by the manufacturer of these com-
ponents has expired and in some individual sections it is exceeded by up to 40%. This 
necessarily calls for the implementation of full examination in order to establish ‘fa-
tigue’ of the material. 

50.  Information about incomplete protection of the pipeline USSR - PRB, Sofia, June 
10, 1975 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-629, т. 1, ч. 2, л. 197-198
It is reported that during the construction of the pipeline no preliminary preparation is 
made with regard to the construction. This will lead to the unpacking of the pipes and 
carrying out of the skipped construction works that predate the introduction of protec-
tion from electrochemical corrosion. 

51.  Report on the research on pollution made in TPP ‘Sofia’, Sofia, June 17, 1975 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-631, ч. 2, л. 126-127
The burning fuel oil is pointed out as the main reason for pollution, which does not meet 
the standards. It is most likely due to the mixing fuel oil with vacuum residue (asphalt 
resin) aimed at realizing greater profits from the petrol and chemical plant “Burgas”. 

52.  Information on the session of the Bulgarian-Romanian Commission for Economic 
Cooperation, Sofia, December 24, 1975 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-629, т. 2, л. 1-3
Issues regarding the hydro-technical complex ‘Nikopol - Turnu Magurele’ are dis-
cussed. An opinion was expressed by the Romanian side that Bulgaria has no interest in 
the construction of the facility due to the large imports of electricity from the USSR and 
the program for building of nuclear power plants in the country. 

53.  Report on the preparation of a project for the construction of HPP “Shumen”, 
January 15, 1976 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-629, т. 2, л. 19-20
It is reported that the Deputy Minister of Energy, Oved Tadzher, pushes the idea of 
PSPP ‘Shumen’ in order to ensure the construction of NPP-2 in Rousse region and 
justifies the idea by linking flexible capacities of steam supply to solid capacity of 
the power plant, whose construction there is inappropriate from a seismic point of 
view. 

54.  Information on the status of operation of mine ‘Troyanovo–1’, Stara Zagora, Jan-
uary 20, 1976  
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-628, ч. 2, л. 239-241
Information is provided about a backlog of overburden, which violates the stability of 
the mine and may cause a landslide. A weak unit is the railway transport, which is in a 
miserable condition and hinders the transportation of stripping and coal. 

55.  Information on a meeting held of the Bulgarian-Greek task force for exploration 
of the possibilities for connection of the power systems of both countries, July 24 
1976 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-629, т. 2, л. 36-38
A possible connection of the systems on the lines Sofia - Thessaloniki and Maritsa Iztok 
– Thessaloniki is discussed, and the issue of a parallel operation between the two sys-
tems with and without the participation of Yugoslavia. It is accepted that the problems 
can be solved by 1985.  
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56.  Information for transition to combined structure in the divisions of the Ministry 
of Energy, Sofia, October 27, 1976 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-629, т. 2, л. 52-55
It is reported that the new block structure in the Ministry of Energy is inappropriate 
because functional distribution of portfolios in a multi-sector ministry (in the case of 
coal mining, power generation and rare metals) is much less effective than the thematic 
one (sectoral). 

57.  Information on guidance and opportunities to assist the leadership of the Ministry 
of Energy by the State Security authorities, Sofia, April 19, 1977 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-629, т. 1, ч. 3, л. 62-66
It is indicated that the 9th division of the Second Chief Directorate-State Security serves 
the Ministry of Energy and central departments and the institutes of the energy system. 
The major projects of the department are the big power plants and mines. The principal 
task of the services is to conduct activities for ensuring security and safety in the opera-
tion of energy facilities. Particular attention is paid to the prevention and the signal 
function as well as the conduction operational control of the newly constructed objects. 

58.  Notes in connection with the meeting of the leadership of the Ministry of Energy 
Ministry of the Interior, [Sofia, April 19, 1977] 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-629, т. 1, ч. 3, л. 67-70
It is noted that the Ministry of Interior regularly provided the Ministry of Energy with 
alarm warnings, findings and other important information. The complexity and char-
acteristics of the power system and its operation processes require strengthening and 
improvement of the relations between the two ministries. 

59.  Minutes of the meeting of the ministers of Interior and Energy, Sofia, May 17, 1977 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-629, т. 1, ч. 3, л. 71-74
Issues regarding the nuclear power, fire and physical security of the energy facilities 
are discussed. 

60.  Information provided by agents about the programs of Dobrudzha coalfield, Feb-
ruary 23, 1978 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-629, т. 2, л. 98-100
The unique nature of the deposit is recognised, as well as its huge benefit for the country 
and the real possibilities for the seizure of coal. 

61.  Report of the meeting of the Standing Committee for electricity of CMEA [Sofia], 
June 14, 1978 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-850, л. 34-36
It is reported that our delegation has confirmed the desire of Bulgaria to participate in 
the construction of the distribution line USSR - Romania - Bulgaria, in order to obtain 
the contracted amounts of electricity. From the Soviet side it is noted that at this stage 
Bulgarian electricity system has weak interconnections that do not allow for the build-
ing of large nuclear reactors. 

62.  Information on unresolved issues of dedusting of plants in the complex “Maritsa 
Iztok”, Sofia, December 28, 1978 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-629, т. 1, ч. 3, л. 83-84
There is information of increased dust with coal dust of the plants ‘First Komsomol’ and 
‘Maritsa Iztok 2’, which creates a risk of explosions and fires. 

63.  Information on cross-border activities of the Ministry of Energy in the GDR, So-
fia, April 10, 1979  
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-629, т. 2, л. 153-156
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It is informed that the GDR has capacities difficulties and is unable to meet the orders 
for equipment from the plant mines ‘Maritsa Iztok’. Temporarily sending Bulgarian 
workers to work in the GDR is proposed to work in the plant for heavy machinery 
‘Takraf’.

64.  Information about the West German assessment for the supply of energy Bulgaria, 
Sofia, September 28, 1979 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-629, т. 1, ч. 3, л. 97-98
It contains digital data on quantities of oil, natural gas and electricity that Bulgaria 
imported in 1978.

65.  Information about the inspection under the CMEA of the standing committees on 
energy and coal industry, May 9, 1984 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-849, л. 19-22
Information is provided about the structure, the functions and the powers of the stand-
ing committees. 

II. Nuclear energy - NPP ‘Kozloduy’
 

66.  Information about the intelligence and operational status of NPP ‘Kozloduy’ to 
April 1, 1974 and the upcoming tasks before putting the plant into operation, April 
5, 1974.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 2, л. 10-13
It is reported that the plant is provided with 11 agents and three informants in order 
not to allow hostile and subversive acts. In the upcoming period before the putting of 
the plant into operation, a comprehensive control of the key locations in the facility is 
needed to be exercised. 

67.  Information about data obtained regarding the physical putting into operation of 
NPP ‘Kozloduy’, Vratsa, June 28, 1974 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1086, л. 9-10
It contains information about irregularities and faults that show no readiness for the 
start of the physical start-up of the I-st block within the announced deadline. 

68.  Report on the inclusion of NPP ‘Kozloduy’ in the list of industrial projects under 
regime [Sofia], August 20, 1974 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 1, л. 17-19
It concerns the question about the order of visits of outsiders, the selection of the per-
sonnel to work on the site and approval of the establishment of the position on security 
mode. 

69.  Information on the operational situation at the NPP ‘Kozloduy’ under SS, Vratsa, 
August 26, 1974 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 2, л. 67-69
Reasons are stated as to why the normal energy commissioning of the plant is not pos-
sible for the moment. 

70.  Information about the implementation of the measures under the plan to improve 
the work of NPP ‘Kozloduy’, Vratsa, December 31, 1974 
АКРДОПБГД СРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 2, л. 78-89
It contains data about the intelligence and operational functioning, the security work 
and the fire safety of the plant.  

71.  Information about a meeting with the leadership of NPP ‘Kozloduy’, Vratsa, 
March 11, 1975 
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АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 2, л. 112-115
Issues were discussed regarding the technology industry and some security measures of 
the plant were outlined.

72.  Information about the intelligence and operational work under in NPP ‘Kozloduy’ 
with regard to the State Security, March 11, 1975 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 2, л. 116-118
It contains digital data about the agents, their distribution in the headquarters and the 
tasks assigned to them. 

73.  Information regarding the implementation of the measures under the plan to im-
prove the intelligence and operational work, the security and the fire safety func-
tionig of NPP ‘Kozloduy’, Vratsa, October 14, 1975 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 2, л. 119-137

74.  Information about the unsound relations between the Bulgarian and Soviet spe-
cialists working in NPP Kozloduy, October 17, 1975 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 2, л. 92-97
According to Soviet specialists their Bulgarian colleagues show conceit and do not 
strictly fulfil their recommendations, although they are contractually obliged to do it. 

75.  Report on the visit the State Security staff in the NPP in Novovoronezh, Vratsa, 
April 8, 1976 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 2, л. 140-143
The visit is to exchange experience and familiarization on the spot with the physical 
security and the use of technical means for its implementation. 

76.  Report regarding the security of the warehouse for fresh fuel of NPP ‘Kozloduy’, 
Vratsa, July 9, 1976 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 1, л. 29-31
It is proposed, in order to secure the warehouse, an ultrasonic signal system “Phillips” 
and magnetic lock to be installed. 

77.  A note on the state of physical, border and fire safety of NPP ‘Kozloduy’, March 
23, 1977 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т.1, л. 37-46
Specific actions are indicated as needed to be taken in order to ensure the safety of the 
plant. 

78.  Information on the operation under “mode and security” in NPP ‘Kozloduy’ in 
1977, Kozlodui, January 16, 1978 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 1, л. 66-69
It is reported that the regime and the security of the site are organized properly, but 
carried out after its full completion in operating conditions, which creates certain dif-
ficulties.

79.  Protocol for verification carried out of the overall activity on the safety of NPP 
‘Kozloduy’, Sofia, July 10, 1978 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 1, л. 92-100
It was found that most of the events on improving the security of the plant, approved by 
the Ministers of Interior and Energy are met.

80.  Information on some evidence of failures in NPP ‘Kozloduy’, Sofia, October 10, 
1978 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 2, л. 168-175
It contains information about defective machines and equipment, reduced labour disci-
pline and control of the technological processes. 
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81.  Information provided by agents about problems in the operation of NPP Kozloduy, 
October 14, 1978 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-629, т. 2, л. 121-124
Information is provided that: the existing economic mechanism does not stimulate the 
plant to achieve higher production results; there are difficulties with the number of 
maintenance personnel and supply of spare parts; there is a lack of qualified medical 
assistance, the supply is neglected and there is unresolved housing issue. 

82.  Information on the operational and physical securing of the vulnerabilities in NPP 
Kozloduy, December 30, 1978  
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 1, л. 113-115
Basically, the issues of security of the NPP are resolved, but it has to be worked for the 
acquiring of new agents due to the departure of several secret collaborators. 

83.  Report on the radiation situation in NPP Kozloduy, July 25, 1979 
АКРДОПБГДСРС БНА - М, VI-Л-1086, л. 31-33
It is reported that at the start of excavations on the territory of the plant a radiation 
contamination between 100 and 4,500 times above normal is registered. The latter is 
due to leaks in the lining of the premises where the vats for storing highly active sorb-
ents are installed. After that, a number of highly qualified specialists search for various 
occasions to ask to be excused from work. 

84.  Report about problems with some of the facilities and the radiological situation in 
NPP Kozloduy, September 19, 1979 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 1, л. 128-129
Information is provided about an impending inspection of the main circulation pumps 
and the likelihood of them to be replaced. The radiation situation at the plant is not 
normal due to a leakage of the storage containers of the radiological waste. 

85.  Information about problems with the heavy concrete in shaft No 3 in NPP ‘Ko-
zloduy’, December 30, 1979 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-629, т. 2, л. 190-192
During an on-spot inspection of the finished shaft of the 3rd reactor external signs 
of poor performance are found. A check with ultrasound establishes the existence of 
places with less density. The engineering opinion is that the shaft is serviceable. 

86.  Information about the operational situation in NPP Kozloduy, April 2, 1980 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1088, л. 12-17
The operational environment is dynamic and tense and its complication is expected. As 
alarming was reported the fact that the Ministry of Energy underestimated the planning 
and warning repairs by shortening their terms, some worn out parts are not replaced etc. 

87.  Information for the counter-intelligence securing of NPP ‘Kozloduy’ during con-
struction and operation, [Sofia] May 8, 1980 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 266, л. 80-85
It contains data on the number and the arrangement of operating personnel. Particu-
lar attention is paid to vulnerabilities in emergency, fire and explosion, as well as with 
respect to the issues of nuclear and radiation safety, the system control and protection, 
and the transportation of fresh and spent fuel. 

88.  Instruction for the work of officers in the regime and the security of NPP “Ko-
zloduy”, Vratsa, June 25, 1980 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 1, л. 148-151
It regulates the status, tasks, rights and duties of the officer system in order to efficiently 
organize, direct and control the work on the protection of state and the official secrets. 
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89.  Report about the transportation of fresh nuclear fuel for NPP Kozloduy, April 5, 
1980 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 1, л. 171-172
Information is provided about the clash between Yugoslav and Bulgarian barge ship 
with nuclear fuel. In the current situation no direct threat to the dangerous cargo oc-
curred. 

90.  Report about a meeting held in the headquarters of the Civil Defence in connec-
tion with the emergency plan of NPP ‘Kozloduy’, [Sofia] May 11, 1981 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 1, л. 174-174 гръб
It is reported that an organization to develop a national action plan on personnel and 
population in case of serious radiation accidents has not been stablished yet. 

91.  Warning note for putting into operation of power unit No 3 of NPP ‘Kozloduy’, 
Sofia, July 7, 1981 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1088, л. 38-40
It refers to the adoption of the site with Act 16 and the need for a number of finishing 
activities to be implemented. It is proposed the official opening to coincide with that of 
the fourth unit. 

92.  Warning note about problems with the storage of the spent fuel, NPP Kozloduy, 
March 31, 1982 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1086, л. 66
Information is provided that the storage of spent fuel remains an unsolved problem and 
in 10-15 years it will bring our country to serious difficulties. 

93.  Information about unresolved issues in securing the safe operation of NPP Ko-
zloduy, June 29, 1982 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1088, л. 50-52
It is reported that approved general emergency plan has not been worked out yet; nei-
ther is the issue of transportation of the spent and fresh fuel supplies resolved; deadlines 
for making an emergency water supply are constantly postponed. 

94.  Report of a conversation with academician Angel Balevski, President of BAS, So-
fia, February 24, 1983 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-890, т. 2, л. 19-20 гръб
It refers to the investigation of an accident of working with radioactive elements in the 
nuclear center at the academy. 

95.  Report about defects found in the body of the third reactor of NPP Kozloduy, May 
16, 1983 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1086, л. 89-89 гръб
An established peeling off a layer of stainless steel of the reactor vessel is reported. In 
the passport of the reactor it is indicated that there are two small spots that have grown 
and joined together. 

96.  Report about the activities of the officer responsible for the regime in NPP Ko-
zloduy, October 20, 1983 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 1, л. 196-204
Information is provided that the technical security with regard to the physical and fire 
protection is at a very low level and relies primarily on manpower. 

97.  Report about delivered and installed faulty wiring in NPP ‘Kozloduy’, January 
31, 1984 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1088, л. 69-70
It refers to the installation of 50 kilometres faulty cables produced in the plant “Vasil 
Kolarov” - Burgas. The cables supply critically important equipment of the third and 
the fourth reactors. 
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98.  Information about ensuring the safety of the nuclear power plants in the USSR, 
[Sofia] May 26, 1984 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1088, л. 71-77
Attention is drawn to the specifics of the activities on the security of the nuclear power 
plant, focusing on intelligence and operational activities, the modes and the preventive 
measures.

99.  Information about the business trip to Novovoronezh nuclear power plant in the 
USSR, October 18, 1984 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1089, л. 21-24
The business trip held in connection with the conduct of a show professional basis to 
protect workers and the public in case of general average of the plant, together with the 
disposal of radioactive cloud in the environment. 

100.  Report on the appointment of a committee to design and construct a protective 
device at the coast pumping station and the open channels of the Economic Atom-
ic Energy Plant (EAEP), Vratsa, February 25, 1985 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 1, л. 220-221
Information is provided about the necessity of a protective facility to the Danube, 
which to prevent the falling of objects that can bring the station out of operation and 
lead to the suspension of the plant. 

101.  Report on the activities of the officer responsible for the of modes of EAEP, Ko-
zloduy, April 25, 1985 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 1, л. 225-228
Information is provided that there is no change in the operational environment. Com-
pared to previous years, accidents have decreased. There is a staff of 2672 people, of 
which 600 are preparing to serve fifth block. 

102.  Report about the construction of reliable physical security and fire protection of 
EAEP, Vratsa, May 6, 1985 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 1, л. 229-231
It is reported that despite the lack of major accidents at the plant, its protection does 
not meet this applied in the USSR and other countries operating nuclear power plants. 

103.  Warning note about evidence received of possible difficulties in the removal of the 
spent fuel from EAEP ‘Kozloduy’, Vratsa, June 26, 1985 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 1, л. 232
Information is provided that as of January 1, 1986 the USSR will accept the spent fuel 
that stayed at least five years, but there is not such in the plant. The repository for this 
fuel is still under construction, although starting its term for completion has expired. 

104.  Report about a visit to the NPP ‘Kozloduy’ in relation to the current situation 
after the Chernobyl accident, May 9, 1986 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 1, л. 272-276
An opinion is expressed that similar severe accident can happen in the Bulgarian NPP 
for the following reasons: the fall of a flying plane on the body of some of the reactors; 
earthquake over 6 points by Richter in the area of the plant; improper actions or inac-
tions of the staff; diversionary act; conflagration. 

105.  Report on the visit of a Greek journalist in NPP Kozloduy, November 17, 1986 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1088, л. 86-88 гръб
The journalist was interested in issues related to the nuclear safety, the environmental 
protection and the training of the personnel in the plant.  

106.  Information on the stay of American specialists in the economic eneterprise 
“Atomic Energy” Kozloduy, June 16, 1987 
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АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1089, л. 39-45
It contains questions from the Bulgarian side and the responses of the Americans on 
issues related to the operation of their nuclear power plants. 

107.  Report on the transportation of fresh fuel from the USSR to the third block of 
NPP Kozloduy, November 17, 1987 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 1, л. 277-279
Information is provided that the fuel is transported by barge and motor ship of the 
Bulgarian River Shipping. The vessel was technically out of the way and an extended 
stay for repairs was needed, which questioned the security of dangerous cargo. 

108.  Report about problems in the construction of a feretory for the spent fuel of NPP 
‘Kozloduy’ [Sofia], January 28, 1988 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1088, л. 78-79
A real danger of increasing the radiation situation at the plant is reported as a result 
of repairs and refuelling of Units 1 to 4 in the absence of a functioning feretory for the 
spent fuel. 

109.  Report about a meeting held between the leadership of the business group “Atom-
ic Energy” and a group of Soviet specialists, Kozloduy, June 23, 1988 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1089, л. 50-53
Issues were discussed on the repair and the supply of spare parts; the delays in deliver-
ies from the Soviet side and the sending of defective equipment; staff training and the 
problem with the radioactive waste. 

110.  Information on the visit of a Japanese delegation in the NPP, Kozloduy, October 
18, 1988 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1089, л. 54-57
Issues are discussed on the construction and installation works of the plant, its seismic 
resistance and the problem of radioactive waste. 

111.  Information on detected interest on behalf of the Romanian authorities in the 
NPP, Kozloduy, February 6, 1989 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1089, л. 58-59
It is reported that in the town of Becket there is a laboratory functioning as Hygiene 
and Epidemiological Inspectorate (HEI) for testing of water, air, soil and others. Cas-
es of sampling of water and the bottom of the Danube from Romania launches are 
described. The latter coincide with deviations from the normal radiation situation at 
the NPP ‘Kozloduy’. 

112. Information about some problems in the Energy Sector, Sofia, February 28, 1989 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1086, л. 181-187
The information addresses the issues of investment in energy facilities that amount 
to about BGN 1.5 billion annually. Attention is drawn to the imports of machinery 
and equipment - 72% from the USSR, 3% from Western countries and companies and 
25% own production. An increase in the price of nuclear fuel by 2.4 times is reported 
compared to 1973. Emphasis is put on the fact that the Bulgarian-Soviet agreement 
of 1964 sets the price for project works, depending on the value of the equipment and 
materials, which rises every year. So Soviet country achieve a unilateral advantage in 
the bilateral cooperation with regard to the design. 

113.  Report about problems related to the completion of the construction of the fere-
tory for the spent fuel at Kozloduy, [Sofia], April 17, 1989 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-1087, т. 2, л. 219-220
An existing problem is reported with leakage of external water that must be removed 
at all costs, further contamination of the soil to be avoided. The lack of storage facility 
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doubles the price of the spent fuel from the USSR and deteriorates the conditions for 
storage in the pools for fuel storage.

114.  Report about an opinions expressed on the retrofitting of the NPP, Kozloduy, No-
vember 21, 1990
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-58 (Вр), т. 2, л. 9-10
Reported that at an international conference on nuclear energy an opinion is expressed 
about the need for the retrofitting of the nuclear power plants of the former socialist 
countries with new instrumentation and equipment and their inclusion into the com-
puter network of the International Atomic Energy Agency (IAEA) in Vienna. 
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КРАТКИ ДАННИ зА ПО-ВАЖНИТЕ 
ЕНЕРГИйНИ ОБЕКТИ В БЪЛГАРИЯ

Промишлено-енергийният комплекс „Марица-изток“ е най-голямото въгледобив-
но държавно дружество в България и експлоатира източномаришкото лигнитно на-
ходище с продуктивна площ около 240 км2, което включва рудниците „Трояново-1“ 
(с. Трояново, община Раднево, област Стара Загора), „Трояново север“ (с. Ковачево, 
община Раднево, област Стара Загора) и „Трояново-3“ (с. Медникарово, община Гъ-
лъбово, област Стара Загора). Те осигуряват въглища за ТЕЦ „Марица-изток 1“, ТЕЦ 
„Марица-изток 2“, ТЕЦ „Марица-изток 3“, както и за единствената фабрика за брике-
ти в България в град Гълъбово.

ТЕЦ „Марица-изток 1“ се намира в община Гълъбово, на североизточния бряг на 
язовир „Розов кладенец“, открита е през 1962 г., а номиналната є мощност е 200 MW.

ТЕЦ „Марица-изток 2“ е най-голямата кондензационна топлоелектрическа цен-
трала в България, открита е през 1966 г. Разположена е на 60 километра южно от 
Стара Загора. Изградена е върху площ от 512 хектара в непосредствена близост до 
село Радецки, а на изток от нея се намира язовир „Овчарица“. Част от територията на 
централата се намира и в землището на село Ковачево. Състои се от осем генериращи 
блока с обща мощност 1450 МW.

ТЕЦ „Марица-изток 3“ е пусната в експлоатация и присъединена към електрое-
нергийната мрежа на България в периода 1978–1981 г. В тази централа за първи път 
се прилага научнообоснована схема за директно изгаряне на нискокалорични лигнит-
ни въглища. Първоначално инсталираната є мощност от 840 MW.

ТЕЦ „Марица-3“ е кондензационна топлоелектрическа централа в Димитровград. 
Пусната е през 1951 г. Номиналната є мощност е 120 MW.

ТЕЦ „София“ е топлоелектрическа централа в София с възможност за производство 
на електричество с капацитет 85 MW. Използва се и за топлофициране на централната 
и северната част на града. Започва работа през 1949 г. и е едно от първите предприятия 
на подхванатата от комунистическия режим кампания за индустриализация на стопан-
ството. Това е и първата когенерационна (за едновременно генериране на електричест-
во и топлина) централа в страната. След 1963 г. използването на въглища като гориво се 
заменя от мазут, а от февруари 1975 мазутът се заменя с природен газ.

ТЕЦ „Трайчо Костов“ (днес „София-изток“) е топлоелектрическа централа в Со-
фия, открита е през 1964 г. Използва се главно за топлофициране на югоизточната 
част на града. Има и възможност за производство на електричество с капацитет 
около 186 MW.
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ТЕЦ „Република“ е топлоелектрическа централа в Перник. Започва да функциони-
ра през 1951 г. Централата разполага с 5 парни котела с капацитет 180 MW.

ТЕЦ „Русе“ е топлоелектрическа централа в Русе. Проектната є електрическа 
мощност е 400 MW, осигурена от 6 турбини, а топлинната мощност – 624 MW. Паро-
генераторите є са проектирани за изгаряне на вносни въглища.

ТЕЦ „Варна“ е разположена на северния бряг на Варненското езеро, на 12 км от 
град Варна (в с. Езерово). Изборът на мястото е свързан с осигуряването на основно-
то гориво – висококалорични антрацитни въглища, доставяни изцяло от внос. За тази 
цел в непосредствена близост до производството е изградено пристанище за въгли-
ща. То разполага с 3 корабни места: 2 от тях приемат кораби с товароносимост до 12 
хил. т., а третото приема кораби до 55 хил. т. Централата е кондензационна, с обща 
инсталирана мощност от 1260 MW – 6 блока по 210 MW.

ТЕЦ „Бобов дол“ е топлоелектрическа централа в България. Разположена е близо 
до мини „Бобов дол“ и град Бобов дол, област Кюстендил. Централата има 3 бло-
ка с обща инсталирана мощност 630 MW, които са въведени в експлоатация през 
1973–1975 г. Електроенергията се произвежда чрез изгаряне на лигнитни и кафяви 
въглища.

АЕЦ „Козлодуй“ е действаща ядрена електроцентрала, разположена на брега на 
река Дунав, на 5 км източно от град Козлодуй. Това е единствената българска атомна 
електроцентрала и е най-голямата в региона. Строежът є започва на 6 април 1970 г., а 
официалното є  откриване е на 4 септември 1974 г. През 1974–1975 г. влизат в дейст-
вие първи и втори блок (по 440 MW), а в периода 1980–1982 г. започват работа трети 
и четвърти блок (по 440 MW). Към момента в АЕЦ „Козлодуй“ работят само 5-и и 
6-и реактор с общ капацитет 2000 MW. Те са изградени съответно през 1987 и 1991 г. 
и са от типа ВВЕР-1000.
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ПЪРВИчНИ ЕНЕРГИйНИ РЕСУРСИ, 
ИзПОЛзВАНИ В БЪЛГАРИЯ

Въглищата са най-важният енергиен източник за нашата страна. Най-широко раз-
пространени в България са лигнитните въглища.

Лигнитните въглища са с ниско съдържание на въглерод (55 - 65%) и ниска ка-
лоричност (1500-2200 ккал/кг). Те са с младотерциерна възраст, разположени са на 
малка дълбочина в дебели пластове. Характеризират се с високо съдържание на влага 
и пепел, което затруднява горенето и замърсява въздуха. Поради високата им влаж-
ност те са трудни за транспортиране. Запасите им възлизат на 4,5 млрд. т. Най-големи 
са промишлените запаси на лигнитни въглища в Източномаришкия басейн (около 
70% от запасите на страната, или 3,2 млрд. т). Въглищата са с калоричност 1450 ккал/
кг, висока влажност (50-60%) и високо пепелно съдържание (20-40%). Въглищните 
пластове са със значителна дебелина (20-25 м), което позволява добивът да се из-
вършва по открит способ. Западномаришкият лигнитен въглищен басейн е по-беден 
та промишлени запаси (170 млн. т. или 3,4% от запасите). Въглищните пластове са с 
малка дебелина (1,4 до 2,5 м.) и са разположени на дълбочина 250-290 м. Това налага 
подземна експлоатация, което води до значителното оскъпяване на продукцията. Въ-
глищата в двата басейна са основа за развитие на промишлено-енергийния комплекс 
„Марица-изток“.

Софийският лигнитен басейн обединява въглищата в няколко находища - Габер, 
Алдомировци, Станянци, Чукурово, мина „Болшевик“, Кътина. Общите му запаси са 
840 млн. т (20 % от запасите на лигнитни въглища). Характеризират се със средна ка-
лоричност 1500-2500 ккал/кг, съдържанието на влага е 35-50%. Въглищата се нами-
рат на малка дълбочина, което позволява прилагането на кариерения способ за добив.

Ломският, Самоковският и Елховският басейн са перспективни за разработване. 
Ломският лигнитен басейн е със запаси 277 млн. т., но поради неблагоприятните хид-
рогеоложки условия не се разработва. Елховският басейн също не се разработва по-
ради високото съдържание на сяра във въглищата. Запасите му възлизат на 600 млн. т. 
Самоковският басейн е с 50 млн. т запаси. По-малки са залежите на лигнитни въгли-
ща в Разложко (60 млн. т/, Кюстендилско (20 млн. т./, Гоцеделчевско, Старозагорско.

Кафявите въглища са с общи запаси над 300 млн. т. (6,7% от запасите в натура). 
Бедни са на въглерод (55-60%) и имат калоричност 300-5000 ккал/кг. В сравнение с 
лигнитните съдържат по-малко влага - 15-20%. Мощността на пластовете е 1-30 м, 
дълбочината им на залягане е голяма 150-1000 м. Тя налага закрит добив, което оскъ-
пява тяхата себестойност.

Възрастта им е къснопалеогенска и неогенска. Кафявите въглища са съсредоточе-
ни в няколко въглищни басейна с промишлени запаси - Бобовдолски (60%/, Перниш-
ки (17%), и Бургаски (18%). Бобовдолският въглищен басейн има запаси около 190 
000 хил. т. Въглищата са разположени на шест пласта с дебелина от 2-12 м. Отделят 
метан и са податливи на самозапалване. Пернишкият басейн е открит непосредстве-
но след Освобождението. Въглищата са разположени в четири пласта с дебелина от 
1 до 3 м. Висококалорични са, но вече са на изчерпване. Кафявите въглища в Пирин-
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ския басейн са с високо качество, но залягат на голяма дълбочина и поради това са с 
висока себестойност. Черноморският въглищен басейн, както и Николаевският имат 
ограничено значение.

Черните въглища са висококалорични (5000-7000 ккал/кг). Запасите им възлизат 
на 22 млн. т (0,5% от запасите в натура). Съдържанието на въглерод е 80-85%. Харак-
теризират се с ниско съдържание на влага – 3-6% и пепелно съдържание – 30%. Те са 
с мезозойска възраст. В резултат на високата степен на въглефикация са най-подходя-
щи за коксуване. Около 85% от запасите са съсредоточени в Балканбас (разположен 
между Твърдица, Габрово и Сливен). Въглищните пластове са от 3 до 8 на брой, сил-
но натрошени, развити в сложна геоложка обстановка, което затруднява тяхната екс-
плоатация. Много перспективен е Добруджанският басейн (1,2 млрд. т), разположен 
на север от Балчик и Каварна. Въглищата са с висока калоричност (6000-7000 ккал/
кг, но се намират на дълбочина 1500-2700 м. Установени са над 60 въглищни пласта. 
Освен това експлоатацията се затруднява и от наличието на пет водоносни хоризонта. 
Много подходящи са за коксуване. Въглищата в Белоградчишкия басейн са без про-
мишлено значение.

Антрацитните въглища са с ограничени запаси (9 млн. т, или 0,2% от запасите в 
натура). Те са с най-висока степен на въглефикация (90% въглерод) и калоричност –  
6000 ккал/кг. Почти всички запаси са съсредоточени в Свогенския басейн (разполо-
жен в Мала планина на Старопланинската верига). Образувани през карбона, въгли-
щата в него са натрошени, което затруднява тяхната експлоатация.

Анализът на географското разположение на въглищата показва, че промишлените 
запаси са съсредоточени предимно в Южна България. В тази част на страната е раз-
вита и въгледобивната промишленост. Тя от своя страна оказва влияние върху тери-
ториалното разположение на редица структуроопределящи отрасли. От друга страна, 
основните запаси са от нискокалоричните лигнитни въглища, което налага внос от 
няколко милиона тона годишно.

Нефтът е важен енергиен източник. Първото нефтено находище е открито през 
1951 г. при с. Тюленово. По-късно са открити находищата при Горни и Долни Дъбник 
(Плевенско). По-значителни нефтени находища са тези при Долни Дъбник, Горни 
Дъбник, Луковит, Гостиля, Бърдарски геран, Кнежа, Гиген. Нефтът е с ограничени 
количества.

Най-голямото находище на природен газ се намира при с. Деветаки (Ловешко) – 
1 млрд. м3. По-малки са находищата при с. Чирен (Врачанско) и Долен чифлик (Вар-
ненско). Почти всички находища са на изчерпване и се използват като резервоар за 
внасяния газ. Като перспективна зона се очертава шелфовата зона на Черно море. 
Добиваните количества на нефт и природен газ като цяло са недостатъчни, поради 
което е необходим ежегоден внос от няколко милиона тона нефт и няколко мили-
она кубически метра природен газ.

България е относително богата на уранова руда, чиито находища са в Смолянско, 
Източните Родопи, край гр. Бухово (София), при с. Елешница (Разложко), край гр. 
Раковски и др. Наличието є е само предпоставка за развитие на ядрената енергетика, 
тъй като страната не разполага с инсталации за обогатяване на урана и преработване 
и съхраняване на ядрените отпадъци от дейността на атомните реактори. Добитата 
уранова руда се извозва за обогатяване в тогавашния Съветски съюз, а обогатеният 
уран се връща като гориво за АЕЦ „Козлодуй“. След 1992 г. добивът на уран е преус-
тановен, а това налага внос на обогатен уран.
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Ват (W) – системна единица за измерване на електрическа и или механична сила.
1 ват е равен на извършена за 1 секунда работа от 1 джаул (J)

Киловат (kW) – системна единица за извършена работа от 1000 вата, или 1.36 конски 
сили

Мегават (MW) – системна единица за измерване на електрически ток, равна на 1000 kW, 
или 1 000 000 вата = 1х103 kW.

Гигават (GW) – системна единица за извършена работа равна на 1000 MW = 1х106 kW 
= 1х109 W (1 000 000 000 вата)

Терават (TW) – системна единица за извършена работа; 1 TW = 1х109 kW = 1x1012 W.
Ватчас (Wh) – системна единица равна на 3600 джаула

Киловатчас (kWh) – несистемна единица за измерване на работа или енергия, равна на 
работата, която извършва за 1 час машина (устройство) с мощност 1 киловат (1000 вата); 
1 киловатчас = 1000 вата по 3600 секунди = 3.6 MJ

Тераватчас (TWh) - единица за енергия, равна на 1,012 MWh; 1 тераватчас е равен на  1 
х 1012ватчаса

Гигаватчас (GWh) – единица за измерване на работа или енергия, равна на
1 000 000 000 ватчаса; 1 гигаватчас  e равен на 1 х 109 ватчаса

Джаул (J) – системна единица за измерване на работа и енергия, равна на 0.239 калории, 
изразява извършената работа при преместване на тяло с използване на сила равна на 1 
нютон, на разстояние от 1 метър по посока на действието на силата

Калория (cal) – несистемна единици за количеството топлина, което се развива при 
горене, малка калория – количеството топлина за повишаване на температурата на 1 
грам вода с 1 градус по Целзий, голяма калория – количеството топлина, необходимо 
за повишаване на температурата на 1 кг вода с 1 градус по Целзий при нормално 
атмосферно налягане; 1 международна калория = 4,1868 J

Киловолт (kV) – единица мярка за електрическо напрежение, равно на 1000 волта 
(електрическото напрежение, предизвикващо в електрическата верига постоянен ток 
със сила 1 ампер при мощност 1 ват)

Нефтен еквивалент (н.е.) – нестандартна мерна единица за енергия, 1 т н.е. е 
приблизително равен на 41.868 GJ (гигаджаула ГДж); използва се при съставяне на 
енергиен баланс и за сравняване на топлотворността на различните горива – напр. 1 т 
бензин има 1,05 т н.е., а един биодизел – 0.86 т. н.е.

Условно гориво (у.г.) – нестандартна мерна единица за енергия; за база се използва 
топлотворността на 1 кг черни въглища, или 7000 kcal; 1 кг у.г. = 7000 kcal/kg = 29.3 MJ/
kg; използва се при съставяне на енергиен баланс.

СПИСЪК НА МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ 
зА ЕНЕРГИЯ
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СПИСЪК НА ПО-ВАЖНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АЕК  – Атомен енергиен комплекс
АЕР  – Атоменергоремонт 
АЕЦ  – Атомна електроцентрала
АЗ  – Аварийна защита
АТЗ  – Азотноторов завод
АТТ  – Автотранспортна техника
БАН  – Българска академия на науките
БЗТ  – Блок защитни тръби (за термоконтрол 
    на атомен реактор)
БОК  – Басейн за отлежаване на касети (с отработено 
    ядрено гориво)
БПС  – Брегова помпена станция 
БРП  – Българско речно плаване 
БРУ (-К/-А)   – Бързодействащи редукционни установки 
     (-към кондензатора на турбината/ -
     към атмосферата)
БЩУ  – Блоков щит управление (командна зала на атомен   
    реактор)
ВЕЦ  – Водноелектрическа централа
ВК  – Вражески контингент
ВМ  – Ведомствена милиция
ВО  – Вентилатори за охлаждане
ГЗЗ  – Газови запорни задвижки
ГИККАЦ  – Главна инспекция по контрол на качеството на   
    атомни централи
ГИУ  – Главно инженерно управление (при Министерството  
    на външната търговия)
Г(К)ПП  – Граничен (контролно-) пропускателен пункт
ГПР  – Геоложкопроучвателни работи
ГУТП  – Главно управление на Трудова повинност
(Г)ЦП  – (Главна) циркулационна помпа
ДАТ  – Държавен автотранспорт
ДВ  – Доверена връзка
ДГС  – Дизелгенераторна станция
ДЕЦ  – Дизелова електрическа централа
ДЗ  – Доброволен заявител
ДИБ  – Дежурен инженер на блок
ДИК  – Държавен индустриален комбинат
ДКНТП  – Държавен комитет за наука и технически прогрес
ДКП  – Държавен комитет за планиране
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ДЛ  – Доверено лице
ДМП  – Държавно минно предприятие
ДНМ  – Дирекция на народната милиция
ДОН  – Дело за оперативно наблюдение
ДОП  – Дело за оперативна проверка
ДОР  – Дело за оперативна разработка
ДОТ  – Доброволни отряди на трудещите се
ДПК  – Държавна планова комисия
(Д)СО  – (Държавно) стопанско обединение
ДТ  – Държавна тайна
ЕИМ  – Електронноизчислителна машина
ИРК  – Източнородопски клон
ИТР  – Инженерно-технически работници
(К)ДС  – (Комитет за) Държавна сигурност
КЕГ  – Комитет по енергетика и горивата
КИАЕМЦ/КМИАЕ  – Комитет за използване на атомната енергия 
     за мирни цели
КИП  – Контролно-измервателни прибори
КНИ  – Контрол на неутронни измервания
КО  – Криминален отдел
КР  – Корпус на реактора
КРД  – Контрареволюционна дейност
Л(П)Р  – Лична (предварителна) разработка
М  – Мероприятие
М „Вихрен”  – Контрол върху личната и служебната кореспонденция
М „Канал”  – Мероприятие по вражеската емиграция
М „Пирин”  – Подслушване на домашен и служебен телефон
М „Родопи”  – Микрофонно подслушване
МААЕ/МАГАТЕ  – Международна агенция за атомна енергия (Виена)
МИПСА  – Международен институт по системен анализ   
    (Люксембург)
МОК  – Миннообогатителен комплекс
НИППИЕС „Енергопроект“  – Научно-изследователски и проектно-проучвателен   
       институт за енергийно строителство „Енергопроект“  
    (към Министерството на енергетиката)
НОР  – Нещатен оперативен работник
НТО  – Научно-техническа организация
НТС  – Научно-техническо сътрудничество
ОПО  – Опасен производствен обект
ОМКТ(М) „Тула“  – Механизиран комплекс за прочистване и укрепване  
    на минните галерии
ОСАРТ (на МААЕ)  – Екип за проверка на експлоатационната безопасност 
ОТМ  – Оперативно-техническо мероприятие
ОРУ  – Открито разпределително устройство
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ПАВЕЦ  – Помпено-акумулираща водноелектрическа централа
ПГ  – Парогенератор
ПЕО  – Проучвателен енергиен обект
ПЕП  – Питателна електропомпа (главна помпа 
    за питателна вода на атомен реактор)
ПК  – Постоянна комисия
ПМС  – Постановление на Министерския съвет
ПНР  – Пусково-наладъчни работи
ППС  – Противопожарна служба
ПСД  – Проектносметна документация
РП  – Ремонтно предприятие
РЩО  – Резервен щит управление
С(А)ЕК  – Стопански (атомен) енергиен комплекс
СБК  – Санитарно-битов корпус
СЕП  – Стопанско енергийно предприятие
СИВ  – Съвет за икономическа взаимопомощ 
СИО  – Сменен/ старши инженер оператор
СК  – Специален корпус
СМЕК  – Стопански минноенергиен комбинат
СМР  – Строително-монтажни работи
СО „АЕ“ – СО „Атомна енергетика“
СТЗ  – Силнотоков завод
СУЗ  – Системи за управление и защита
ТГ  – Турбогенератор
ТЕЦ  – Топлоелектрическа централа
ТИА  – Технологични измервания и автоматика
ТЦ  – Турбинен цех
УГВ  – Управление „Гранични войски“
УКТС  – Унифицирани комплекси за технически свръзки   
    (унифицирана изчислителна система)
УППС  – Устав на патрулно-постовата служба
УСМ  – Управление „Строителна механизация“
ХВО  – Химическа водоочистка
ХОГ  – Хранилище за отработено гориво
ХТК  – Хидротехнологичен комплекс
ЦРБ  – Централна ремонтна база
ЦДС  – Централна диспечерска служба
ЦОФ  – Централна обогатителна фабрика
ЦУПО-МВР  – Централно управление за противопожарна охрана 
     на МВР
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