Издание на ДП „Радиоактивни отпадъци”– бр.15, 2011 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
В духа на една хубава традиция и във времето на най-светлите семейни
празници, се обръщам към Вас, за да отправя пожелания от името на
ръководството на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”
и лично от свое име, за успешна предстояща година, изпълнена с добри дела
и дарена със здраве.
В такъв момент всеки от нас си прави равносметка за това какво ни се е случило, какво сме
постигнали и какво сме пропуснали през отиващата си година. Замисляме се и какво ни чака,
какво бихме желали да сторим, докъде искаме да стигнем в предстоящите дни.
За да обобщим, може да кажем, че през тази година ние постигнахме много, а идната 2012 година поставя пред нас още по-големи предизвикателства. Нека и занапред нашето мото „С
грижа за бъдещето” бъде водещо в отговорната ни задача да опазваме околната среда и да се
грижим за здравето на хората като безопасно управляваме и съхраняваме радиоактивните отпадъци. Нека всеки ден съвместните усилия на ръководството и служителите на Предприятието да водят до категорични доказателства за успешна реализация на започнатите
проекти.
Убеден съм, че всички пожелания ще се сбъднат, ако човек вярва в тях. Затова искам да пожелая на Вас и Вашите семейства здраве и сили. Те са нужни, за да се увенчае с успех всяко начинание. Желая ви оптимизъм и увереност, че ни очакват по-светли, по-добри дни. Нека, въпреки
трудностите, които съпътстват нашето ежедневие, съумяваме да откриваме истинските неща,
на които да се радваме. Както и всеки ден да намираме повод да се усмихнем, да кажем добра
дума и да подарим доверие.
ВЕСЕЛА КОЛЕДА,
ЩАСТЛИВА И ЩЕДРА 2012 ГОДИНА!
ДИЛЯН ПЕТРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
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ЕК отбелязва напредъка по извеждането в България
Европейската комисия (ЕК)
предложи в края на ноември т. г.
да се осигури допълнителна
помощ от ЕС в размер на 500
млн. евро за подпомагане на извеждането от експлоатация в
България, Литва и Словакия.
Тези средства ще допринесат
за продължаване на безопасното
извеждане от експлоатация на
атомните електроцентрали
„Козлодуй”, „Игналина”и „Бохунице”, съобщи пресслужбата на
Комисията.
Предложението предвижда до
2020 г. България да получи още
185 милиона евро за извеждане
на блокове в АЕЦ „Козлодуй”.
Документът, който е разгледала ЕК, съдържа и информация
за хода на дейностите по извеждане в българската атомна

централа,
където изрично е записано като
положителен
момент за
страната, че
демонтажните работи
в машинна
зала на 1 и 2
блок вече са
стартирали,
а съоръженията за преЧаст от демонтираното оборудване вече е на временна
работка и
площадка за съхранение извън машинна зала.
кондициониКозлодуй” на Държавно предприране на радиоактивните отпаятие „Радиоактивни отпадъци”
дъци са в процес на изграждане.
започна първите операции по деВ средата на тази година Спемонтаж на оборудване на пърциализираното поделение „Извите два блока на „Козлодуй”.
веждане от експлоатация –

ДП РАО ще бъде оператор на 3 и 4 блок
като съоръжения за РАО
През месец октомври министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков официално утвърди протокол
от Технически експертен съвет,
в който са заседавали представители на ДП РАО, АЕЦ „Козлодуй” и ресорното министерство, под председателството на
зам.-министър Делян Добрев.
Експертният съвет е взел две

важни решения – оператор на
блокове 3 и 4 да стане Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, а атомната
електроцентрала да предостави
подходящи площадки, които да
се използват от Предприятието
за съхранение на демонтираното оборудване. Очаква се процедурата по обявяване на двата
блока за съоръжения за РАО да

започне в средата на 2012 г., когато те бъдат освободени от
ядреното гориво. Междувременно ще се работи по оценка
на въздействието върху околната среда (ОВОС) на извеждането на блокове 1-4 и по
техническата обосновка на безопасността.

Процедура за формиране на консултантска
група по управление на проекти
На 1 декември ДП РАО публикува покана за заявяване на интерес във връзка със създаване
на Консултантска група за управление на проекти (КГУП) с
цел продължаване на изпълнението на програмата за извеждане от експлоатация на блокове 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй” и за
управление на изграждането на
Националното хранилище за погребване на ниско- и средноактивни отпадъци в периода
2012-2014 г.

Консултантска група за управление на проекти ще бъде отговорна за общото управление на
проектите, подготовката на
техническите спецификации и
инженерните документи, доставките по договорите и управлението на договорите.
Консултантът също така ще
подпомага ДП РАО в задачи,
свързани с ядрената безопасност, лицензирането, осигуряването на качеството, взаимовръзките и управлението на

риска, задълженията по опазване
на околната среда, финансовите
аспекти на извеждането от експлоатация и обучението на персонала на ДП РАО.
Крайният срок за заявяване на
интерес е 16 януари 2012 г.
Предвижда се изпълнението на
задълженията на консултанта
да започне през втората половина на 2012 г. и да продължи
три години.

международен опит
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Обучение по извеждане
в германска атомна централа
В периода 24-28 ноември 2011 г. група от 10 специалисти от ДП РАО, водена от главния инженер на
Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация – Козлодуй” – Пламен Петков, бе на учебно посещение в атомната централа „Грайфсвалд”, Германия, в която процесите по извеждане от експлоатация
на ядрени мощности са в напреднал етап. Програмата на визитата е била много наситена, подробности за нея разказа един от най-младите участници – Петко Петков, специалист „Планиране и отчет”
в поделението.

О

бучението започна с
въвеждане в цялостната
концепция и общо представяне на проекта за извеждане от експлоатация на германската АЕЦ. Бяха ни презентирани данни за процесите по
демонтаж – планирани и извършени дейности. За нагледна демонстрация на идеята за
„кафява поляна”, бе организирано посещение до машинна зала,
която в момента е с изцяло демонтирано оборудване и се използва за други индустриални
производства като едрогабаритни корабни елементи и колони за вятърни централи. След
издигането на преграда са се
оформили две помещения, които
съответно са отдадени под
наем.
В рамките на обучението ни бе
представена ключовата роля в
процеса по извеждане на софтуерния продукт DeManS (Decommissioning Management System), който посредством своите
модули спомага за управлението
на целия процес – от планиране
и остойностяване на проекти до
управление на РАО и документите, свързани с тях. Ефективната работа със системата
преминава през период на анализиране на процесите по извеждане и въвеждане на данни, което според германските специалисти отнема минимум 3 години.
В програмата бе включено и
посещение на хранилището за
временно съхранение на РАО (Interim Storage North). Това съоръжение, което се намира на

площадката, служи за съхранение на РАО до построяване на
постоянно хранилище за отпадъци. В отговор на въпрос кога
ще се случи преместването от
временното в постоянното хранилище стана ясно, че процесът
може да отнеме дори 10 години,
защото, след запълването на капацитета на предишното постоянно хранилище, ново все още
не е построено. До настъпването на този момент Interim Storage North ще съхранява всички
РАО, включително отработеното гориво. Изграждането на
временното хранилище е струвало 250 млн. DEM.
Следващият обект, който получихме възможност да видим, бе
централният цех за намаляване
на обема и дезактивация (Central
Decontamination Workshop). Този
цех не е новопостроен, а е използван за други цели по време
на експлоатационния период.

В него наблюдавахме дезактивационен процес с вода под налягане, който се извършва в изолирана от външната среда специална капсула. Наблюдавахме и
организацията на дейностите
по намаляване обема на големи
компоненти с използването на
т. нар. лентови триони.
По време на обучението бе
представена и концепцията на
немските колеги за управление и
проследимост на материалите.
Основна роля за тези процеси
играе категоризацията на материалите на три категории.
В последния ден от посещението акцентът попадна върху
оценката за влиянието върху
околната среда и проблемите,
свързани с обществената реакция към строежа на временното
хранилище, както и на процеса
по извеждане от експлоатация
като цяло.
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Започна техническото проектиране
на Националното хранилище

Н

а 25 октомври 2011 година
Държавно предприятие
„Радиоактивни отпадъци”
(ДП РАО) подписа Договор за
разработване на технически
проект и междинна оценка и
анализ на безопасността на Национално хранилище за ниско- и
среднорадиоактивни отпадъци.
Договорът беше подписан между
ДП РАО и международен консултант – джойнт венчър, воден
от Westinghouse Electric Spain в
партньорство с DBE Technology,
Германия и ENRESA, Испания, в
присъствието на Трайчо Трайков, министър на икономиката,
енергетиката и туризма. Консорциумът е избран след процедура за избор на изпълнител
съгласно правилата на Европейската банка за възстановяване
и развитие.
Подписи под документа положиха изпълнителният директор на
ДП РАО – Дилян Петров, изпълнителният директор на Westinghouse Electric Spain S.A.U. –
Хосе Еметерио Гутиерес Елсо, и
президентът на DBE Technology
GmbH – Борис Раапке.
Стойността на договора за
проектиране възлиза на малко
над 8 млн. евро. Срокът за из-

пълнение на заданието е 13 месеца.
Подписването на договора за
проектиране бележи важен етап
от реализацията на проекта за
Национално хранилище. Този
акт е плод на дългогодишни усилия на ръководството на Предприятието, стартирали през
2005 г., когато с Решение на
Министерски съвет на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци” е възложено
изграждането на Национално
хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци.

Проектът за национално хранилище е с най-висок приоритет
за правителството на България.
Хранилището е обект с национално значение и, съгласно утвърден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма график, трябва да бъде изградено до 2015 г. Този линеен
график е залегнал в Програмата
на правителството за европейското развитие на България в
периода 2009 – 2013 г., в актуализираната национална Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г.,
приета от Министерски съвет
на 5 януари 2011 г., и представлява ангажимент на държавата
пред Европейската комисия.
С изграждането на Националното хранилище България ще се
нареди сред страните, които
експлоатират хранилища за
ниско- и средноактивни краткоживеещи радиоактивни отпадъци и ще изпълни показателите
на Международната агенция за
атомна енергия за устойчиво управление на този тип отпадъци.

МОСВ одобри проекта НХРАО

Н

а 26 септември 2011 г. Висшият експертен екологичен
съвет, консултативен орган към Министерството на околната среда и водите (МОСВ), предложи за одобрение доклада
за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” за изграждане на Национално хранилище за
погребване на краткоживеещи ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци – НХРАО. Висшият експертен съвет гласува положително с пълно мнозинство в подкрепа на проекта, както и
неговото предварително изпълнение.
В законово установения 14-дневен срок министърът на околната
среда и водите Нона Караджова одобри инвестиционното предложение на ДП РАО, като подкрепи и предварителното изпълнение на
проекта.
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бр.15, 2011 година

Партньорство за високи стандарти
По време на церемонията за подписване на договора за техническо проектиране на НХРАО, в официалните изявления на партньорите, прозвучаха ангажимент и отговорност бъдещото хранилище да бъде
изградено по най-високи световни стандарти.

Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма
България има привилегията да използва евтин
ток от АЕЦ „Козлодуй”. Освен ефективното производство на електроенергия обаче, експлоатирането на една ядрена мощност е свързана с
отговорности, независимо дали това ни харесва
или не ни харесва. Съпътстващите дейности,
свързани с обслужването на съоръженията,
неутрализирането и погребването на ядрените
отпадъци са точно толкова важни от гледна
точка на опазване на околната среда, понякога и
по-важни от самата оперативна дейност на централата.
Този проект, чийто договор беше подписан днес,
ще ни помогне да бъде изпълнено безопасното съхранение на радиоактивни отпадъци по най-модерния технологичен начин.
Привлекли сме едни от най-силните компании в
този сектор за изготвяне на технически проект и
междинен анализ на безопасността. Технологията

е най-добрата в света – сигурна, надеждна и екологосъобразна. Ще се строи отговорно и качествено с изключително строг контрол, така че
всички да са спокойни за здравето на хората в региона. През 2015 г. България вече ще има свое хранилище в близост до АЕЦ „Козлодуй”.
Този проект е толкова важен, защото от следващите етапи на неговото изпълнение зависи
успешното усвояване на други 120 000 000 евро,
които са необходими за изграждането на самото
хранилище и инфраструктурата – също средства
от Европейския съюз. Ето това е добър пример за
усвояване на още един вид Европейски фондове.
България ще изпълни критериите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за устойчиво управление на РАО, ще продължим традицията страната да бъде най-добър пример в областта на управлението на ядрени съоръжения.

Борис Раапке – президент на DBE Technology GmbH
Аз се радвам да участвам в
това голямо събитие и да имам
възможността да подчертая
колко е важно националното хранилище както за България и за
ДП РАО така и за нашия консорциум. Проектът е важна крачка
в амбициозната българска стратегия за управление на отработеното гориво и на радиоактивните отпадъци. Реализацията му ще позволи безопасното съхранение на повечето
радиоактивни материали, получени при експлоатацията и извеждането от експлоатация на
АЕЦ. По този начин България демонстрира своята отговорност
към ядрената безопасност и
безопасността на управление на
радиоактивните отпадъци. Нашият проект е свързан с техническото проектиране и подготовката на един доклад за
оценка на безопасността на
хранилището и това всъщност
е последната стъпка преди реалното му изграждане. Работата ни ще адресира всички
важни аспекти и отворени въпроси, които има за решаване в
процеса на лицензиране. Нашият

консорциум поема ангажимента
да изпълни работата си, спазвайки най-високи стандарти и
сроковете по този проект.
...Радиоактивните отпадъци и
тяхното управление е проблем,
от който изключително много
се интересува общественото
мнение в много европейски
страни и особено в Германия.
И всеки един такъв проект по
проектирането, изграждането,
лицензирането и експлоатирането на хранилище за радиоактивни отпадъци при спазване на
най-добрите технологии в момента демонстрира, че безопасното управление на радиоактивните отпадъци не само е
възможно, а е реалност в наши
дни. И ето защо в името и в
полза на България и нейните
хора, както и на цялата професионална общност, която работи в сферата на радиоактивните отпадъци и тяхното
управление, аз очаквам с нетърпение успешното изграждане на
националното хранилище за радиоактивни отпа- дъци и бъдещото му безпроблемно използване.

Хосе Гутиерес Елсо –
изпълнителен директор
на Westinghouse Electric
Spain S.A.U.
За Уестингхаус е голяма чест
да бъдем тук днес и да подпишем този договор за проектиране на хранилище за радиоактивни отпадъци. Ние създадохме
един консорциум с нашите партньори, за да пренесем в България най-добрите технологии и
най-доброто, което се знае за
построяването на такива хранилища. Компаниите ни имат
дълга история и опит в извеждането от експлоатация, в строежа на хранилища за радиоактивни отпадъци и този опит не
е само от страните, откъдето
идваме, а международен опит в
много проекти. Тук, в България,
има добри инженери, добра
структура, добър опит в ядрената сфера. И страната следва
всички нужни стъпки, за да има
цялостна ядрена програма, а
това включва не само експлоатацията на АЕЦ, но също така
и преработката на радиоактивни отпадъци и сега – изграждането на хранилище за
радиоактивни отпадъци.
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Бъдещото Национално хранилище Конкурси за изпълнители на
ще бъде на площадка „Радиана”
дейности за НХРАО
На свое редовно заседание на 7 декември 2011 г.
Министерски съвет прие решение за допълнение на
РМС 683/2005 г. за изграждането на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци и определянето му като обект с национално значение.
За изграждане на хранилището, като част от процедурата по определяне на местоположението на ядрено
съоръжение, е избрана площадка „Радиана”, разположена южно от територията на АЕЦ „Козлодуй”, в
местността „Старите лозя”, която се намира в землището на с. Хърлец, община Козлодуй.
Ще бъде използвана утвърдената в развитите европейски страни практика на погребване в приповърхностно многобариерно инженерно съоръжение траншеен тип, е записано още в правителственото решение.
За финансиране на изграждането са осигурени
средства от Международен фонд „Козлодуй”.

Във връзка с предстоящото изграждане на
Национално хранилище за ниско- и среднорадиоактивни отпадъци ДП РАО обяви обществени поръчки по общо 15 позиции, свързани с
различни видове предексплоатационен мониторинг; независими оценки на технически проекти; подготовка на инфраструктурата и
комуникациите на площадка „Радиана” и др.
Обществените поръчки ще се провеждат в
съответствие с Политиката и правилата на
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за обществени поръчки с изключение на ограниченията за допустимост на
страните, посочени в правилата на МФ „Козлодуй”, и от 30 ноември 2011 г. са отворени
за подаване на тръжни документи за всички
легитимни за участие страни: странитечленки на Европейския съюз, Швейцария и
страните, работещи с ЕБВР.

ДП РАО – с две подновени лицензии
През месец октомври 2011 г.
Агенцията за ядрено регулиране
(АЯР) поднови две от лицензиите,
разрешаващи дейности в СП
„ПХРАО – Нови хан”.
Със срок от 5 години бе удължена лицензията за превоз на радиоактивни вещества.
През 2006 г. за първи път бе
получена лицензия за транспортиране на радиоактивни отпадъци чрез специализиран тран-

спорт. ДП РАО притежава няколко транспортни средства,
които са лицензирани с транспортен индекс* 5. Предприятието разполага и с транспортно
средство с товароносимост 9,5
тона, което е единственото в
страната с транспортен индекс
10. Това е най-високият индекс
по лицензия. Персоналът, отговарящ за специализирания превоз, е преминал през множество

обучения, транспортирането се
осигурява и от консултанти по
безопасност, което е задължително по международните спогодби. СП „ПХРАО – Нови хан”
извършва превоз на радиоактивни материали, включително и източници от всички точки на
страната. Правоспособността
дава право да се извършва
транспортиране и извън територията на страната.
АЯР поднови и лицензията на
ДП РАО за използване на източници на йонизиращи лъчения за
осъществяване на контролни
функции – радиационен мониторинг на съоръжението за управление на радиоактивни отпадъци
и зоните с особен статут на
Предприятието. Обект на лицензията е „Лаборатория за мониторинг” в СП „ПХРАО – Нови
хан”. Срокът на документа е 8
години.

*Максимално радиационно ниво в
милисиверта/час на разстояние 1 м,
умножено по числото 100

общност
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Синдикалната дейност в ДП РАО –
с подобрени възможности

O

т месец септември 2011
година двете фирмени
синдикални организации,
съществуващи в рамките на
Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, вече могат да
осигуряват консултации за работниците и служителите на
Предприятието в специално учредени за целта офиси на територията на град Козлодуй. Към
синдикатите може да бъдат адресирани всички въпроси и казуси, свързани със социалните
права на работещите, гарантирани от Колективния трудов договор, Кодекса на труда и всички други нормативни актове в
областта на трудовото законодателство.
Цветомир Цветанов и Людмил
Димитров, лидери съответно на
фирмените синдикални организации при ДП РАО към Федерация
„Атомна енергетика” (ФСО към

Ф„АЕ”) – КТ „Подкрепа” и към
Национална федерация на енергетиците (ФСО към НФЕ) –
КНСБ, коментираха, че хората
посещават офисите със значително по-широк кръг от проблеми, включително и от битов
характер, които трудно биха
могли да бъдат решени на синдикално ниво. Независимо от
това координаторите се опитват да помогнат във всеки от-

делен случай,
като ориентират служителите към
институция
със съответните компетенции.
Двамата синдикални лидери
изтъкват като
предимство на
придобивката
обстоятелството, че
консултантската помощ по трудово-правни
теми става значително по-достъпна за оперативния сменен
персонал, тъй като офисите са
отворени в рамките на всеки
редовен работен ден. Цветомир
Цветанов и Людмил Димитров
считат, че „изнасянето” на синдикалната дейност извън работното място е
по-коректно
спрямо прекия
работен процес от гледна
точка на ефективно оползотворяване
на работното
време.
Във връзка с
това, че дейностите на
ДП РАО са те-

Офис на ФСО при ДП РАО
към Ф„АЕ” – КТ „Подкрепа”
Телефон: 8 01 62
Виолета Маринова

риториално разсредоточени, в
СП „ПХРАО – Нови хан” има
представители на двата синдиката, ангажирани със социалните въпроси на работещите там.
В случай на необходимост те
може да се обръщат към Тони
Василев – за ФСО към Ф„АЕ” –
КТ „Подкрепа”, и към Илия Пенев
– за ФСО към НФЕ – КНСБ.
В синдикатите членуват повече от 90% от работещите в
ДП РАО. Положителна практика
в Предприятието е с лидерите
на синдикалните организации да
се консултират всички вътрешни документи, свързани с гарантиране на правата на работещите. Синдикатите по правило са постоянни участници в
комисии и работни групи, разглеждащи теми като „Лекарства и помощи”, „Безопасни условия на труд” и др.

Офис на ФСО при ДП РАО
към НФЕ – КНСБ
Телефон: 8 01 67
Теодора Христова

споделени усмивки
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Георги, Гого или „Усмивката”, както го наричат
леличките в детска градина, навърши зрелите 4
години на 5 декември.
Сред любимите му занимания е посещението в
зоологическата градина
заедно с татко и мама
Гергана Христова – деловодител в Главно управление. Там групичката се
застоява най-вече пред
клетките на двете малки лъвчета, малчуганът харесва
да гледа и как плуват хипопотамите. Гого с удоволствие
тренира спортни танци в детската градина, не му липсват и интелектуалните занятия – той вече изучава английски език, напредва с цифрите и броенето, благодарение на редовните игри с татко на „Не се сърди, човече”.
Вкъщи момчето държи да помага при приготвянето на
храната, реже краставицата за таратор и въобще
умело се справя с ножа и всякакъв зеленчук.

бр.15, 2011 година

Мартин е на 5 години и посещава
детска градина в група, наречена „Любознайко”, което напълно отговаря на
нагласите на малчугана. Според думите на таткото Ивайло Якимов – изпълняващ длъжността ръководителсектор „Технологично осигуряване” в
СП „ИЕ – Козлодуй”, Мартин е чудесен
малък мъж, който постоянно задава
въпроси и се интересува от всичко в
заобикалящата го среда. Но несъмнено
най-силното му увлечение на този
етап са автомобилите. Любимите му
играчки са умалените „Мачбокс” – колички по модел на действителните.
Детето обича да спортува, играе
футбол и ходят заедно с татко на
фитнес, където се забавлява с малките гирички и изпълнява важна роля –
брои тежестите, окачени на щангите
на големите мъже.

Бенджамин и Мила



Павел и Патрисия

На 10 октомври 2011 г. семейството на Олег Джoканов – инженер
„Извеждане от експлоатация” се сдоби с още един член, внучката му
Патрисия, която ясно заявява още с появата си на бял свят, че ще
бъде енергично и нетърпеливо за нови преживявания дете. Тя се
ражда в самото началото на деветия месец с тегло 2 кг 450 г. Наймного й се радва братчето – тригодишният Павел, който много
умело реди сложни пъзели и за развлечение кара велосипед. Дядо Олег
се чувства особено щастлив, когато успеят да се съберат всички
малчугани. Другите две внучета живеят в гр. Фистър Дей в близост
до Мичиганското езеро, САЩ. Мила е на 7 години, а вече е ученичка
във втори клас. Когато е в България, се радва на времето, прекарано
с дядо – той я води да скача на батут. Нейното братче Бенджамин
е на три години и четири месеца, ходи на детска градина и за него
най-интересният празник е „Нощта на Хелуин”.

„БЕСЕДИ В ЗЕЛЕНО”
е подготвен от екипа на
Информационен център на ДП РАО – Козлодуй.
Контакти:тел. 0973/ 8 00 96; е_mail: info_center@dprao.bg

