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Средства и  
по фонд „РАО“ 
за пътища

инфраструктура

Влади кръстева

Проектът на Об-
щина Козлодуй 
за цялостна ре-

конструкция на улица 
„Христо Ботев” е вече 
окончателно одобрен, 
а финансирането е от-
пуснато. Очакваният 
дълго време ремонт на 
основния път до прис-
танището се предвиж-
да да приключи за срок 
от 3 години, а средства-
та се отпускат по фонд 
„Радиоактивни отпадъ-
ци”. В проекта „Възста-
новяване елементите 
на уличното простран-
ство на улици „Хрис-
то Ботев” и „Радецки”, 
гр. Козлодуй”, който е 
на стойност 801 210.00 
лева, са предвидени ре-
хабилитация на улич-
ната асфалтобетонова 
настилка и уличното ос-
ветление, озеленяване 
на уличното простран-
ство и изграждане на 
комбинирана велоси-
педна алея с пешеходно 
движение в участъка, 
свързващ централната 

част на град Козлодуй 
с Ботев парк (от заве-
дение „Бриз” до лима-
на на кораба „Радец-
ки”). Рехабилитацията 
на пътната отсечка, по-
страдала от изпълнени-
ето на други проекти, в 
които не е било възмож-
но финансирането на 
пълното й възстановяв-
не, ще приключи през 
2016 година. В Община 
Козлодуй тече процеду-
ра по избор на изпълни-
тел по проекта. Реали-
зацията на ремонта ще 
подпомогне дейности-
те по облагородяване 
на инфраструктурата 
на града и развитието 
на велотуризма. Мина-
лата година, по време 
на извънредна сесия 
и след дебати, Общин-
ският съвет взе реше-
ние да кандидатства 
за ремонта на улици-
те като това ще е само 
първият транш от фон-
да за рехабилитация-
та на пътния участък 
– общо ремонтът възли-
за на 1 700 000 хиляди 
лева. ◄

Влади кръстева
 

На 27 и 28 юни 
2014 г. в Лондон 
се състоя лятна-

та асамблея на доно-
рите на Международен 
фонд „Козлодуй”. Във 
форума участваха пред-
ставители на страните 
донори, на Европейска-
та комисия, на Евро-
пейската банка за въз-
становяване и развитие 
– като администратор 
на средствата от Фон-
да, и получателите на 
безвъзмездната помощ. 
Българската делегация 
бе ръководена от Иван 
Айолов – зам.-министър 
на икономиката и енер-
гетиката, и в състава 
й бяха включени пред-
ставители на МИЕ, ДП 
РАО и АЕЦ „Козлодуй”. 
По време на асамблея-

та беше докладван на-
предъкът по проектите 
от ядрения и неядрения 
прозорец, подпомага-
ни от МФ „Козлодуй”. От 
страна на ДП РАО беше 
отчетен напредъкът по 
проектите, подпома-
гащи изпълнението на 
Програмата за извеж-
дане от експлоатация и 
Националното хранили-
ще за ниско и средноак-
тивни радиоактивни от-
падъци (НХ РАО), както 
и ходът на демонтажни-
те дейности и развитие-
то на процеса по лицен-
зиране. Вторият важен 
момент от заседанието 
включваше представя-
не на нови предложе-
ния за проекти, плани-

рани за изпълнение по 
отношение на извеж-
дането от експлоатация 
на ядрени съоръжения 
и на изграждане на НХ 
РАО. Тяхната обосновка 
бе дискутирана и при-
ета от донорите, кои-
то, според правилата на 
Фонда, ще вземат реше-
ние за предоставяне на 
финансиране на след-
ващата асамблея в края 
на тази година. Важни 
нови проекти са „Уп-
равление на общостан-
ционни съоръжения и 
сгради”, което е свър-
зано с физическото от-
деляне на инфраструк-
турата на спрените 1-4 
блок от работещите 
мощности на АЕЦ „Коз-
лодуй”, и „Рехабилита-
ция на пътя за площад-
ка „Радиана”, с който се 
осигурява финансиране 

за рехабилитацията на 
13-километрова  отсеч-
ка от републиканския 
път гр. Козлодуй – с. 
Хърлец, в т.ч. и около-
връстния път на града. 
Дилян Петров, изпълни-
телен директор на ДП 
РАО, подчерта: „Радвам 
се, че всички наши про-
екти са одобрени. Ва-
жното е, че още един 
проект, който е от осо-
бено значение за Коз-
лодуй и общественост-
та също ще започне да 
се изпълнява – получи-
хме одобрение за ця-
лостната реконструкция 
на околовръстния път 
на Козлодуй и отсечка-
та, свързваща Хърлец 
и града. Съвсем скоро 
предстои подписването 
на съответния грант, а 
през есента ще започне 
провеждането на търг 

за избор на изпълнител. 
Цялата пътна отсечка с 
дължина 14 километра 
ще бъде рехабилитира-
на, обновена и изгра-
дена за високотонажни 
превозни средства. Това 
е необходимо във връзка 
с предстоящото изграж-
дане на НХРАО и ще е 
още една социална при-
добивка за града“. 

Припомняме, че ми-
налата година се състоя 
среща в Козлодуй, на ко-
ято бяха обсъдени въз-
можностите за рехабили-
тацията на обходня път 
на града, между кмета на 
общината, ръководство-
то на ДП РАО и Валентин 
Шайдер, главен експерт 
на МФ „Козлодуй“. Тогава 
бяха обединени усилията 
и на трите страни за от-
пускането на необходи-
мите средства.  ◄
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