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1. Предизвикателствата пред българския ядрен сектор 
           
        - недостиг на кадри 
 
2. «Младежки политики» на Нови мощности 
       

       -  инициативи на общинско, регионално и национално ниво. 

       - «менторство» и финансова подкрепа за състезания в ТУ София. 

       - Семинари на Младежко ядрено дружество и Нови Мощности. 

       - Първи «ядрен» хекатон в София. 

       - Съорганизатор на първата инициатива за електрическа 

мобилност и ядрена енергия.  

       - Член на секторния съвет по електрическа мобилност. 

       - Инициатор на учредяването на «Ядрен Клъстер» в Козлодуй . 

АЕЦ КОЗЛОДУЙ – НОВИ МОЩНОСТИ ЕАД 
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АЕЦ КОЗЛОДУЙ – НОВИ МОЩНОСТИ ЕАД 

https://www.iaea.org/events/nkmhrd-2020/international-student-competition 
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ВЪРХУ КАКВО РАБОТИМ: 
 

• Задълбочено сътрудничество с Професионалните гимназии по ядрена 

енергетика – в Козлодуй и Белене. 

• Развитие на инициативата за е-мобилност и ядрена енергия от есе-конкурс в 

ежегоден иновационен лагер. 

• Развитие на «Ядрен Клъстер» Козлодуй. 

• Подобряване на инструмента за неформално образование тип „ядрен хакатон” 

на регионално ниво.  

• Включване в инициативата за образование «България 2030». 

• Участие в работната група по управление на знанията към БЯД.  

• Продължаване на добрите практики за менторска подкрепа при участие на 

ученици в европейски и международни младежки инициативи. 

 
 

АЕЦ КОЗЛОДУЙ – НОВИ МОЩНОСТИ ЕАД 
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       Пред «АЕЦ Козлодуй - Нови Мощности» ЕАД съществуват 

множество възможности за влияние върху процесите на 

формиране на ядрени младежки политики. Доброто му 

взаимодействие с публичния и неправителствения сектор, 

както и с образователните институции позволява разгръщане 

на цялостно портфолио от инструменти, както на 

регионално, така и на национално и европейско равнище.  

      Използваното на своите членства и комуникационни 

канали, и тези на собственика, позволява надграждане на 

съществуващите и развитие на нови инструменти за работа 

с младите хора в България и ЕС, както и развитие на средата 

за подготовка и привличане на мотивирани и квалифицирани 

кадри в българския ядрен сектор. 


