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Влади Кръстева

Държавно предприятие 
„Радиоактивни отпа-
дъци“ (ДП РАО) отпраз-

нува 10-годишен юбилей. По 
повод годишнината се състоя 
празник на открито, включ-
ващ и официална част, която 
се проведе в читалището на 
града. Към честването на юби-
лея се присъединиха ръковод-
ството, служители от всички 
поделения на предприятието 
и много гости – представители 
на Министерство на икономи-
ката и енергетиката, Агенция 
за ядрено регулиране, дирек-
торът на Институт за ядрени 
изследвания доц. д-р Димитър 
Тонев, първият изпълнителен 
директор на предприятието 

Антон Иванов, председателят 
на ОбС Козлодуй Венцислав 
Горанов, кметовете на състав-
ните населени места на Коз-
лодуй, председателят на пче-
ларското дружество в региона 
Цветан Йовов и още много 
други, уважили кръглата го-
дишнина на ДП РАО. 

След кратка хроника, включ-
ваща по-важните събития за 
ДП РАО от основаването му 
до днес, Дилян Петров, из-
пълнителен директор на пред-
приятието, приветства гости-
те и служителите: „На мен се 
падна честта, в качеството на 
изпълнителен директор, днес 
да ви поздравя с 10-тата го-
дишнина на Държавно пред-
приятие „Радиоактивни от-
падъци”. И веднага искам да 

заявя, че заслугата да празну-
ваме се дължи на всички вас 
и на още много хора, които 
днес по една или друга причи-
на не присъстват в тази зала. 
Преди малко ни припомниха 
основните факти от десетго-
дишната история на ДП РАО 
– дати, правителствени поста-
новления, лицензии, но само 
вие знаете какво стои зад вся-
ка дума и цифра в тази суха  
хроника. Нека да го кажа – 
стои много професионален 
труд, мислене, напрежение и 
емоции.  Именно това създаде 
знаковите събития в изграж-
дането на Предприятието, до-
веде до успешното изпълне-
ние на проектите и задачите, 
които ни възлага българската 
държава, изгради авторите-

та на Предприятието в стра-
ната и пред международните 
институции само в рамките 
на 10 години. За такъв напре-
дък има определение  и то е 
хубавата стара дума - пости-
жение! Благодаря на всички 
за ежедневния професиона-
лен труд, за добросъвестното 
изпълнение на задачите, за 
вложеното лично отношение. 
ДП РАО е млада организация 
с голяма отговорност - гри-
жа за здравето на хората и за 
околната среда”. Изпълнител-
ният директор благодари и на 
всички с принос в Предпри-
ятието от създаването му до 
днес. По време на официал-
ната част в читалището бяха 
връчени благодарствени адре-
си, а от страна на ДП РАО пла-

кети за заслуги и принос на 
Антон Иванов, първи дирек-
тор на ДП РАО, Сергей Цочев, 
член на първия УС, Иван Ива-
нов, Костадин Димитров, Ми-
тко Янков, Николай Виденов, 
Иван Генов, Кирил Николов. 

Празникът продължи на 
брега на река Дунав с богата 
фолклорна програма, тради-
ционните спортни меропри-
ятия като съревнования на 
шах и табла, спортна стрел-
ба и теглене на въже, където 
участие взеха и най-малките 
присъстващи на празника. И 
тази година бяха раздадени 
отличия за спортни постиже-
ния на служителите от над-
преварите, организирани по 
повод юбилея – Светла Илиева 
(спортна табла 3 място), Ана-

толи Цветанов (спортна табла 
2 място), Борислав Шишков 
(спортна табла 1 място), Пав-
лина Личева и Йордан Петров 
(петанк 3 място), Илиана Тош-
кова и Емилия Василева (пе-
танк 2 място) и още много 
други, взели участие в състе-
занията. 

ДП РАО и тази година обе-
дини всички служители на ва-
жната дата и близо 700 души 
празнуваха заедно 10-годиш-
нината на Предприятието. До-
брото настроение, усмивките, 
комплиментите и поздравле-
нията не спряха да валят през 
целия петъчен ден. Танците и 
забавата пък продължиха до 
късния следобяд сред краси-
вата гледка на брега на река 
Дунав и хубаво време.  ◄

Антон Иванов

Първи директор на ДП РАО
Годините наистина са 10, но те не са чак толкова много, така 

че спомените са ясни в съзнанието. Като виждам резултати-
те от работата, не само моята, а и на хората след мен, смятам, 
че това, което беше заложено в началото и това, което сега се 
получава, е сполучливо. Започнахме с 20 души. Първите на-
значени започнаха с подготовка на множество документи, про-
учваха се възможностите за привличане на финансиране. По-
степенно към Предприятието бяха присъединени части от АЕЦ 
„Козлодуй“, след това от Българска академия на науките и по-
стоянното хранилище в Нови хан. Така постепенно предприя-
тието се изграждаше и винаги е стъпвало на здрави основи и 
ориентирано към професионалното развитие на хората – ква-
лификацията трябва да се поддържа и да се пази. Винаги сме 
се опирали на хора, които и преди това са работили в облас-
тта и имат натрупан опит. Пожелавам на хорта да се чувстват 
уверени в това, че дейността, която извършват всекидневно, е 
много важна както за обществото, така и за ядрената индус-
трия. Без добро ниво на управление на радиоактивните отпа-
дъци и тяхното съхранение ние не можем да представим и за-
щитим възможността за нови ядрени мощности. 

Петър Димитров

Председател на Управителния съвет на ДП РАО
10 години е кратък път на Предприятието. Без ДП РАО 

няма как да има развиваща се българска ядрена енерге-
тика, тъй като не можеш да се експлоатират ядрени мощ-
ности, да се затварят и да бъдат оставени на произвола. 
Всичко трябва да се обезопасява, дезактивира, да се по-
чистят площадките и да се съхраняват отпадъците резул-
тат от производството на енергия. Качествената работа 
на ДП РАО е гаранция, че в Козлодуй винаги ще има яд-
рена енергетика, вместо да се правят нови площадки на 
други места и да се харчат милиони левове. В Козлодуй 
периода може да е цикличен и нещата да се развиват. 
Има известно тревожно отношение към ДП РАО. Едва ли 
не Предприятието се разглежда като структура – ликви-
датор на ядрената енергетика, което изобщо не е така, а 
точно обратното. ДП РАО е структурата, която ще осигури 
бъдещето на енергетиката. Пожелавам преди всичко до-
бро отношение от населението, добро отношение от мест-
ната власт и добро отношение от ръководството на АЕЦ 
„Козлодуй“. 

Дилян Петров

Изпълнителен директор на ДП РАО
Извървяхме много стремителен път. Повечето от вас  пом-

нят какво е да се изгради една нова организация, впрочем 
без аналог в България, какво е да се създава организационна 
структура, подчинена на нова логика, в която да се закодира 
основното предназначение на Предприятието.  И това се пов-
таряше с всяко ново специализирано поделение.

Тук е мястото да се обърна с много благодарност към двама 
души с безспорен принос към създаването и утвърждаването 
на ДП РАО – господин Антон Иванов и господин Борис Пеков 
– предишни изпълнителни директори на Предприятието. В ре-
зултат на тяхната упорита последователност колебанието и съм-
ненията във възможностите на ДП РАО вече наистина можем 
да наречем минало. Искам да благодаря и на още един човек 
– дългогодишния финансов директор  - г-жа Маргарита Корки-
нова, че винаги успяваше да намери решение в сложните взаи-
моотношения с българските финансови институции, а впослед-
ствие – и с международните. Благодарни сме и на хората, които 
в тези 10 години управляваха АЕЦ „Козлодуй” – за мъдрото уп-
равленско поведение и съдействието, което в различни етапи 
оказваха за формиране на поделенията в Козлодуй.

Благодарен съм за доверието на всички колеги, които еже-
дневно дават своя принос за пряката ни работа – безопасното 
управление на радиоактивните отпадъци, доказвайки своите 
професионализъм и отговорност. Без вашата работа, колеги, 
всички усилия на ръководството няма да имат смисъл. Бъдете 
здрави, търсете все така професионално развитие в нашата 
много специална област!

Държавно предприятие „Ра-
диоактивни отпадъци” (ДП 
РАО) е създадено на 1 януа-

ри 2004 г. с решение на българско-
то правителство на основание на 
Закона за безопасно използване 
на ядрената енергия. Целта е да се 
обособи национален оператор за 
управление на радиоактивните от-
падъци в страната извън обектите, 
в които те се генерират, в съответ-
ствие с Националната стратегия за 
управление на РАО и ОЯГ и с меж-
дународните практики.

Със заповед с дата 15 януари 
2004 г. е определен първият член 
на УС на ДП РАО – Антон Иванов. 
Със заповед от 2 февруари 2004 г. 
към УС са присъединени Ира Сте-
фанова и Сергей Цочев, а Антон 
Иванов е определен за първи из-
пълнителен директор.

На 10 май 2004 г. е утвърден 
първият Правилник за устройство-
то и дейността на ДП РАО и Прави-
ла за работа на УС.

На 1 юни 2004 г. с трудови дого-
вори в ДП РАО са назначени пър-
вите двама служители:

Сергей Боянов - геолог  и Ирена 
Йорданова – икономист.  До края 
на годината броят на служители-
те нараства до 17 души – екипът, 
който поставя началото на Главно 
управление. Задачата му е да под-
готви структурирането на ново-
създаденото предприятие и пос-
ледващото присъединяване на 
специализирани поделения. Сред 
хората, започнали работа в ДП РАО 
преди 10 години са Красимира 
Петрова, Елена Бацарова, Светло-
зар Траянов, Милена Христозкова, 
Надежда Маркова, Росица Езекие-
ва, Георги Генов – те и сега са част 
от екипа на ДП РАО.

На 8 юни 2004 г. е съдебната ре-
гистрация на Предприятието, с ко-
ето ДП РАО придобива статут на за-
конно юридическо лице. От 2008 г.  
е прието тази дата да се отбелязва 
като официален празник на ДП РАО.

На 14 декември 2004 г. излиза 
Министерско постановление № 
992, с което се прехвърлят Цехът 
за преработка и кондициониране 
на РАО,   получени от експлоатация 
на АЕЦ, и Складът за временното 
им съхране ние от АЕЦ „Козлодуй” 
към ДП РАО.

На 17 януари 2005 г. са прехвър-
лени активите на двете съоръже-
ния. За да се стигне до този момент, 
върху документите усилено работи 
смесен екип от Главно управление 
и тогавашното управление „РАО и 
ОЯГ” на АЕЦ. Протоколът за прех-
върлянето е подписан за ДП РАО от 
Антон Иванов, за АЕЦ „Козлодуй” – 
от Йордан Костадинов.

На 29 април 2005 г. ДП РАО по-
лучава Лицензия серия Е рег. № 
01740 за експлоатация на ядрено 
съоръжение за управление на ра-
диоактивни   отпадъци (РАО) чрез 
Специализирано поделение „РАО 
– Козлодуй”. Първият директор на 
първото поделение в Предприяти-
ето е Алексей Алексиев.

На 1 май 2005 г. от АЕЦ „Козло-
дуй” към ДП РАО се прехвърлят 
(по чл. 123, ал. 1) 188 специалисти. 
От тях в рамките на Предприятие-
то все още работят 135 души, като 
53 души от първоначалния състав 
излизат от него поради пенсиони-
ране.

С правителствено решение № 683 
от 25 юли 2005 г. на ДП РАО е въз-
ложено изграждането на Национал-
но хранилище за ниско- и средноак-

тивни РАО. Проектът се превръща 
в един от основните приоритети в 
цялата досегашна история на Пред-
приятието.

От януари 2006 година ДП РАО е 
с нов изпълнителен директор – Бо-
рис Пеков.

На 5 май 2006 г. АЯР издава Раз-
решение № НХ 3211 за избор на 
площадка за НХ РАО.

На 14 юли 2006 г. ДП РАО полу-
чава първата лицензия за експло-
атация на ядрено съоръжение за 
управление на РАО на площадка 
„Нови хан”.

С решение на Министерски съ-
вет № 539 от 18 юли 2006 г. от Ин-
ститута за ядрени изследвания и 
ядрена енергетика към БАН се от-
нема Постоянното хранилище за 
РАО край Нови хан и имуществото 
му се предоставя безвъзмездно за 
управление на ДП РАО. Със същото 
решение на ДП РАО се предоставят 
различни допълнителни съоръже-
ния и инсталации за управление 
на РАО, до този момент собстве-
ност на АЕЦ „Козлодуй”. Формира 
се второто специализирано поде-
ление „Постоянно хранилище за 
РАО – Нови хан” с първи директор 
Милко Миланов.

На 28 юли 2006 г. работещите в 

„ПХ РАО – Нови хан” 53 служители 
преминават по силата на чл. 123, 
ал. 1 от ИЯИЯЕ към ДП РАО.

През м. октомври 2007 г. се съз-
дава Информационният център на 
ДП РАО в град Козлодуй, в отговор 
на идентифицирана потребност у 
местната общественост от повече 
систематизирана и достъпно под-
несена информация за дейности-
те на Предприятието. Ръководител 
на Центъра при създаването му е 
Генчо Генчев.

На 20 декември 2008 г. е взе-
то решение № 839 за обявяване 
на блокове 1   и 2 на АЕЦ „Козло-
дуй” за съоръжения за управление 
на РАО. Със същото  решение два-
та блока, заедно с необходимото 
имущество, са обявени за частна 
държавна собственост и са предос-
тавени за управление на ДП РАО. 
Започва структурирането на трето 
специализирано поделение „ИЕ – 
Козлодуй“, чиято задача е грижата 
за спрените 1 и 2 блок на атомната 
централа като съоръжения за уп-
равление на РАО. Директор на по-
делението става Дилян Петров.

През януари 2009 г. стартира 
първият етап от дейността на СП 
„ИЕ – Козлодуй”, който продъл-
жава до септември 2010 г. В този 
период екип от около 11 специа-
листи подготвя и реализира посте-
пенното прехвърляне на активи-
те, съответстващи на 1 и 2 блок на 
атомната централа, към ДП РАО. 
Успоредно с това се разработва и 
цялата документация, необходима 
за кандидатстване за лицензия за 
реализация на дейностите, произ-
тичащи от правителственото реше-

ние. 
От месец август 2010 г. изпълни-

телен директор на ДП РАО е Дилян 
Петров.

На 18 октомври 2010 г. ДП РАО 
получава от АЯР лицензии за екс-
плоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Козлодуй” като съоръжения за 
управление на радиоактивни от-
падъци.

От 1 ноември 2010 г. близо 100 
специалисти, дотогава служители 
на АЕЦ „Козлодуй”, стават служи-
тели на  ДП РАО. Те се ангажират в 
дейности за поддръжка на лицен-
зионния режим за експлоатация 
на 1 и 2 блок на АЕЦ „Козлодуй” 
като съоръжения за управление на 

радиоактивни отпадъци.
През 2011 г. в резултат на две-

годишна предварителна законо-
дателна инициатива на ДП РАО са 
приети изменения в ЗБИЯЕ, дове-
ли до допълнение на Наредбата 
за реда за установяване, събира-
не, разходване и контрол на сред-
ствата и за размера на дължимите 
вноски във фонд „Радиоактивни 
отпадъци”. С Наредбата се създа-
ват условия за финансиране на 
проекти за устройство на терито-
рията на общините и населените 
места, в които се експлоатират или 
е разрешено изграждането на съо-
ръжения за управление на радио-
активни отпадъци. 

През 2011 г. се провежда серия 
от срещи за обществено обсъжда-
не на  Доклада за оценка на въз-
действието върху околната среда 
на НХ РАО.

На 1 ноември 2012 г. официално 
е регистрирано четвъртото специ-
ализирано поделение в рамките 
на ДП РАО – Национално хранили-
ще за радиоактивни отпадъци. 

На  21 ноември 2012 г. Минис-
терският съвет обявява спрените 
блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй” 
за съоръжения за управление на 
радиоактивни отпадъци и ги пре-
доставя за управление на Държав-
но предприятие „Радиоактивни от-
падъци”.

На 26 февруари 2013 г. ДП РАО 
получава лицензии за експлоата-
ция на блокове 3 и 4 на АЕЦ „Коз-
лодуй” като съоръжения за упра-
вление на радиоактивни отпадъци, 
които подлежат на извеждане от 
експлоатация.

На 1 март 2013 г. 432 души, рабо-
тещи на 3 и 4 блок, до този момент 
служители на АЕЦ „Козлодуй”, са 
прехвърлени по реда на чл. 123, 
ал. 1 в състава на ДП РАО.

На 17 януари 2014 г. с влиза в 
сила нов Правилник за устройство-
то и дейността на Държавно пред-
приятие „Радиоактивни отпадъци”, 
с който е въведена нова структура 
на Предприятието, отразяваща оп-
тимално актуалните му задачи.

В своята кратка история ДП РАО 
успя да получи международен ав-
торитет за своята дейност. 

През 2005 г. бе установено парт-
ньорство с МААЕ, което е инсти-
туционално признание за ДП РАО 

като оператор по управлението на 
РАО в България.

ДП РАО стана член на „Клуба 
на агенциите”, обединяващ всич-
ки европейски държави, в които 
функционират институции за упра-
вление на РАО. През м. май 2010 
г. Предприятието бе домакин на 
международна среща на участни-
ците в Клуба от 18 държави. ДП 
РАО получи и високо доверие от 
страна на Европейската комисия и 
Европейската банка за възстановя-
ване и развитие. След задълбоче-
на комплексна оценка на водещи 
европейски одитори за капацитета 
на Предприятието за управление 
на международни проекти, на 1 
юли 2012 г. от АЕЦ „Козлодуй” към 
ДП РАО бяха прехвърлени преоб-
ладаващата част от проектите по 
МФ „Козлодуй”. 

След проверка от Комисията по 
бюджет на Европейския парла-
мент през есента на 2013 г., която 
констатира, че проектите по фонд 
„Козлодуй” се управляват добро-
съвестно и резултатно, България 
получи подкрепа за финансира-
не на дейностите по извеждане и 
изграждане на НХРАО за периода 
2014-2020 г.

За 10 години националният опе-
ратор по управление на РАО в Бъл-
гария – ДП РАО, изгради работеща 
модерна организационна структу-
ра с Главно управление и четири 
специализирани поделения:

СП „РАО – Козлодуй”, с главен 
инженер Цветомир Цветанов

СП „ПХ РАО – Нови хан”, с главен 
инженер Августин Найденов

СП „ИЕ – Козлодуй”, с главен ин-
женер Пламен Петков

СП НХ РАО, с главен инженер 
Ира Стфанова

Броят на заетите специалисти 
нарасна от 20 през 2004 г. до 1011 
души през 2014 г.

Предприятието продължава раз-
витието си като се опира на основ-
ните си ценности: 
единен екип, 
цел и постижение, 
иновация и креативност, 
изпълнение на задълженията С 
ГРИЖА ЗА БЪДЕЩЕТО

ДП РАО отпразнува юбилей –  
10 години с грижа за бъдещето


