Приоритетни политики

Мисия
Българското ядрено дружество

Визия
Българското ядрено дружество се
стреми

Насърчава използването на ядрената
енергия като допринася със знания и опит
за развитието на науката и технологиите в 
областта на енергетиката и ядрените
приложения. Работи в партньорство с
държавни институции и стопански
предприятия по въпросите на ядрената

безопасност. За целта изисква отговорно
отношение към безопасността както от
организациите, прилагащи ядрените
методи: АЕЦ, ДП РАО, НЦРРЗ, научни,
медицински и индустриални лаборатории, 
така и от държавния регулиращ орган АЯР.

Да направи достъпни за обществото
знанията за приложението на ядрената
наука и технологии в полза на повишаване
качеството на живота в България и света.
Да постигне доверие и подкрепа от страна
на обществото и държавните институции
към ядрената енергия, чието използване
не води до увеличаване на пагубните
въглеродни емисии
Да повишава и да поддържа високото ниво
на професионалната квалификация на
своите членове за развитие на ядрената
наука и технологии за безопасно
използване на ядрената енергия за мирни
цели.

Стратегически цели
1. Поддържа регулярни конференции и семинари
2. Защитава всестранното прилагане на достиженията на
ядрените науки
3. Задържа изострено общественото внимание върху
ползите от ядрената енергия
4. Поддържа високо ниво на ядрена компетентност
5. Служи като достоверен източник на информация
6. Представя българската ядрена енергетика пред
европейската и международната общности
7. Активен член на международната ядрена общност

Международна общност на ЯД
Европейско ядрено дружество
 23 членуващи дружеста, 36
корпоративни членове

 Организира общоевропейски

конференции
 Осигурява подкрепа на националните
ЯД и техните членове
 Подкрепя професионалното развитие
и работата в мрежа
 Признат партньор на Европейската
комисия

 Основен застъпник на мирните
ядрени приложения в Европа

 Разработва, популяризира и
споделяне на знания и разбиране за
мирното приложение на ядрената
наука и технологии в Европа

Международен съвет на
ядрените дружества(INSC)
17 членуващи дружеста, вкл. ЕЯД и
подобни
Да бъде глобален форум за ядрените
дружества, който да определя и обсъжда
общи цели
Да действа като глобална
неправителствена организация по
ядрените въпроси, имащи международен
характер
Да представя вижданията и позициите на
специалистите работещи в ядрената
област чрез техните ядрени дружества
Да увеличи оперативната ефективност на
ядрените дружества чрез създаване на
средства за сътрудничество при
изпълнението на техните програми

Текущи приоритетни политики
1. Популяризиране на ядрената енергия
на всички нива на обществото
2. Идентифициране и сдружаване с
организации със сродни интереси
3. Осигуряване на международно
признание на постиженията на
отрасъла

Адресиране на обществото
•
•
•

Публикуване на позиции и съобщения до
медиите по общи и конкретни въпроси
Срещи по места с ученици, студенти и
специалисти посредством беседи и състезания
Поддържане на умерен тон в интервюта и
пресконференции по теми свързани с
бъдещето на българската енергетика

Съвместни дейности със
сродни организации
•

•
•

Участие в проявите на WiN България, БУЛАТОМ,
БЕМФ, СФБ
Участие в проявите на Технически университет София, ИЯИЯЕ-БАН, АЯР, АЕЦ Козлодуй, АЕЦ-НМ
Установяване на сътрудничество с организации
от сектора на електромобилизма и
информационните технологии, и с общините

Международна дейност
•
•
•

Популяризиране на проявите на
българските НПО от ядрения сектор
Участие в събития, организирани от
чуждестранни НПО и научни организации
Представяне на постиженията на
българския ядрен отрасъл в рамките на
семейството на Европейските ядрени
дружества

Идеи и предложения?

mail to: secretariate@bgns.bg

