Издание на ДП „Радиоактивни отпадъци”– бр.16, 2012 г.

ПРИОРИТЕТИТЕ НА 2012 ГОДИНА
В началото на тази година ДП РАО
си поставя няколко много амбициозни цели, чието успешно изпълнение ще изисква пълна мобилизация
на експертния потенциал на предприятието.
Изпълнителният директор Дилян
Петров дефинира като първи приоритет в работата получаването на
два вида лицензии – за извеждане от
експлоатация на 1 и 2 блок и за
управление на 3 и 4 блок на АЕЦ
„Козлодуй” като съоръжения за РАО.
По думите му, има уверение от
страна на ръководството на атомната централа, че втората двойка
440-мегаватови блокове ще бъдат
освободени от горивото до месец
юни т. г., което е главно условие те
да бъдат обявени за съоръжения за
РАО. Намеренията на ДП РАО са
към този момент да бъде готова и
депозирана в АЯР цялата документация, която се изисква за лицензирането. Задачата е реално изпълнима, смята г-н Петров, още повече,

че неотдавна е получено официално
становище от МОСВ, според което
не е необходимо наличието на ОВОС
за 3 и 4 блок като съоръжения за
управление на РАО, а задължителната техническа обосновка на безопасността по същата тема вече е
в процес на подготовка.
По отношение на физическите дейности, с които е натоварено СП
„ИЕ – Козлодуй”, задачата е до края
на 2012 г. да бъдат завършен демонтажът на 3-та и 4-та турбина. В
средата на годината е планирано и
изрязване на фундамента на 1-ва
турбина с оглед на това този
участък от Машинна зала да се използва за площадка за демонтирано
оборудване. Така ще бъде решен
един сериозен проблем, свързан с
дейностите по демонтаж.
Третият важен момент по отношение на 1-4 блок е постепенното прехвърляне на проектите, свързани с
извеждането и финансирани от международни институции, от АЕЦ към

Честит празник!
Приемете нашите сърдечни
пожелания послучай
8 Март!
Бъдете нежни и
красиви, възторжени
и вдъхновени!
Съхранете женствеността
и лъчезарието си!
От мъжкия състав на ДП РАО

ДП РАО. Първа стъпка в това отношение е прехвърлянето на 4-часово
работно време на хората, заети досега с тези проекти в рамките на
атомната централа, към предприятието. Това се очаква да се случи
още на 12 март т.г. Междувременно
тече процедурата за избор на международен консултант по тези проекти (PMU). До средата на годината той трябва да поеме своите
функции, с което реално всички проекти по извеждане ще преминат за
управление към ДП РАО. До тогава
трябва да е завършен и пълният
анализ на състоянието на тези проекти, като се има предвид и доклада
на Европейската сметна палата до
ЕК във връзка с тях.
Другият голям приоритет е завършването на техническото проектиране на НХ РАО. Засега
дейностите в тази връзка се извършват в планираните срокове,
дори се движат с около 15 дни изпреварващо спрямо графика (виж
стр. 3).
Във вниманието на ръководството
на ДП РАО през 2012 г. остават и
дейностите по безопасна преработка и съхранение на РАО от АЕЦ
и от страната, които са основна
функция на специализираните поделения „РАО – Колзодуй” и „ПХ РАО –
Нови хан”.
Изпълнителният директор Дилян
Петров определя целите за 2012 г.
като високо вдигната летва, но е
убеден, че предприятието има ресурсен потенциал и институционална подкрепа, за да се справи
успешно с набелязаните задачи.
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Висока оценка от ЕБВР
На 2 февруари 2012 г., представители на Европейската банка
за възстановяване и развитие
(ЕБВР) връчиха на Дилян Петров,
изпълнителен директор на ДП
РАО, оценка на капацитета на
предприятието като предварително условие за прехвърляне на
Споразуменията за безвъзмездна
помощ и преподписване на договорите по проектите, финансирани от KIDSF (Kozloduy International Decommissioning Support
Fund – Международен фонд за
подпомагане на извеждането от
експлоатация на АЕЦ „Козлодуй”). Оценката бе официално

представена от г-н Валентин
Шайдер, главен експерт на
KIDSF за България и г-н Велко
Сикирица, главен експерт по
доставки към ЕБВР.
Оценен беше настоящият капацитет на ДП РАО в областта
на доставките, финансовите и
технически възможности на
предприятието. Докладът на
банката потвърждава предварително представената оценка, че
ДП РАО има потенциал да поеме
новите отговорности. Предприятието е бенефициент на грантови споразумения по KIDSF от
декември 2006 г., когато е под-

писано първото споразумение за
изграждането на НХ РАО.
В момента ДП РАО има лицензия за стопанисване и управление на 1 и 2 блок на АЕЦ като
съоръжения за радиоактивни отпадъци. Финансирането на процеса по извеждане от експлоатация става със съдействието
на ЕБВР. Високата оценка, дадена на предприятието, потвърждава готовността му да изпълни своя ангажимент в пълно
съответствие с всички национални и европейски изисквания.

Напредък в дейностите по демонтаж
В последните дни на миналата
година, на 29 декември, зам.-министърът на икономиката енергетиката и туризма – Делян
Добрев, бе на работно посещение в СП „ИЕ – Козлодуй”. Визитата му бе споделена и от
евродепутата Владимир Уручев.
Двамата проведоха среща с изпълнителните директори на ДП
РАО – Дилян Петров, и на АЕЦ
„Козлодуй” – Александър Николов.
Обиколката включи посещение
на машинната зала на 1-4 блок и
на една от площадките за временно съхранение на демонтирано оборудване. „Определено има
напредък в демонтирането, той
е очевиден в сравнение с геогра-

фията на машинна зала,
която видях в края на м. август. Именно на този напредък много държат донорите на безвъзмездните
средства от Европейския
съюз. Смятам, че се върви в
правилната посока, темпото
се увеличава. Убеден съм, че
след още 6 месеца ние ще
демонстрираме наистина сериозни резултати за дейностите по извеждането.
Тогава, непосредствено преди
срещата на Асамблеята на донорите на МФ „Козлодуй”, отново ще дойда тук, защото
държа преди страната ни да
докладва хода на демонтажа,

лично да съм запознат.” – заяви
след посещението Делян Добрев.
Той определи като един от
приоритетите за 2012 г. преминаването на 3 и 4 блок към ДП
РАО и получаването на лицензии
за извеждане от експлоатация.

Демонтират турбогенераторите на 1 и 2 блок
От първите дни на 2012 г. усилията на СП „ИЕ – Козлодуй” са
концентрирани в работа по утвърдена програма за демонтаж
на турбогенератори 1, 2, 3 и 4.
Операцията е мащабна, свързана е с демонтиране и транспорт на тежко оборудване и
многобройни междинни дейности. Изпълнението на тази програма е разчетено за шест месеца, съобщи главният инженер
на поделението Пламен Петков.
Той информира още, че към средата на месец февруари вече са
свалени капаците на цилиндрите

ниско налягане, екипите работят и по демонтиране на регулацията на първи и трети
турбогенератор. С участието
на „Атоменергоремонт”, които
единствени на площадката на
АЕЦ разполагат със съответна
специализирана техника, се демонтират шпилки на капака на
цилиндър високо налягане. След
финала на тази операция се „отключва” цялата валова линия и
това ще позволи да се започне
последователното сваляне на
валовете.
С изпълнението на цялата про-

грама ще приключат основните
дейности по демонтаж на оборудване на кота 9.60 в машинна
зала на 1 и 2 блок.

През м. януари 2012 г. бяха изрязани
шинопроводите на трансформаторите
от 1 и 2 блок.
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Очаква се края на март да са готови идейните проети за НХРАО
В началото на 2012 г. ДП РАО
се намира на един много важен
етап от проекта за национално
хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци
(НХРАО) – тече проектирането
на бъдещото съоръжение. Разработена е документацията, която е свързана със заявление до
председателя на АЯР за разрешение за проектиране, и заявлението вече е депозирано в края
на миналата година.
Договорът за проектиране
беше сключен на 25 октомври
2011 г. и трябва да бъде изпълнен в рамките на 13 месеца.
Процесът на проектиране се
развива в последователни стъпки, обвързани с график. В началото е предвидено изпълнителят
да представи идеен проект в
два варианта, които отчитат
различно местоположение на
хранилището на площадка „Радиана”; да се направи техникоикономическа оценка и да се
препоръча най-подходящият ва-

риант. Впоследствие на базата
на предпочетения вариант ще
бъде разработен технически
проект и междинната оценка по
безопасност. Според законовата
процедура на следващия етап
техническият проект и оценката се внасят в АЯР за одобряване на техническия проект (Заповед за одобряване на Председателя на АЯР) и за издаване на
разрешение за строителство, а
междувременно изпълнителят
ще получи възможност да отстрани всички забележки по проекта.
„С проектантите сме в много
тясна връзка, провеждат се редовни работни срещи за напредъка по проекта”, информира ръководителят на проекта Ира
Стефанова. На 7-8 февруари
2012 г. се е състояло последното заседание на специалисти
от ДП РАО с представители на
проектанта, следващата работна среща е насрочена за
първата декада на м. март.

Вече са получени серия документи, които са междинни и са
стъпки към разработването на
идейните проекти: Детайлен
график; План по качеството и
подробни процедури по всяко
действие; утвърдени международни стандарти за дейността;
ситуационен план на различни
варианти на местоположение на
площадка „Радиана”, Доклад за
оценка на местоположенията и
препоръка с кои две от тях
трябва да продължи идейното
проектиране; предварителен
доклад за изчисляване на взаимодействието между конструкцията и земната основа. Първият
цялостен вариант на идейните
проекти ще бъде предаден в
края на м. март.
„Графикът по задание е много
сгъстен, но начинът, по който
се движим, означава, че ще успеем да се справим и до 2015 г.
да изградим хранилището”,
смята Ира Стефанова.

Семинар на МААЕ по политика на управление на РАО и ОЯГ
От 20 до 24 февруари в централата на МААЕ във Виена се проведе семинар на тема „Формулиране на политика и стратегически опции при управление на
радиоактивни отпадъци”. Представител на ДП РАО във форума
бе Елка Анастасова – експерт
по осигуряване на безопасността в СП „ПХ РАО – Нови хан”.
Тя разказа подробности за събитието.
„Целта на форума бе да се дадат съвети на страните членки
за осъществяването на политиката при управление на радиоактивни отпадъци и отработено
ядрено гориво (РАО/ОЯГ) и за
създаването на адекватна инфраструктура и стратегия, гарантираща продължително и
безопасно управление на РАО и
ОЯГ. Като резултат от семи-

нара се очаква да бъде създадена методология за страните
членки от Европейския регион,
която да помогне при прегледа
на съществуващите или разработването на нови национални
политики при управление на ОЯГ
и РАО. Участниците в семинара
бяха запознати със създаването
на официална и техническа
инфраструктура за управление
на ОЯГ и РАО, което включва
основните компоненти на политиката, принципите на законодателството, финансирането,
разпределението на отговорностите за внос/износ, човешки
ресурси, участието на обществеността и т.н. Основният акцент в рамките на семинара бе
поставен върху изясняването на
връзката между елементите на
политиката и възможните тех-

нологични стратегии за управление на РАО/ОЯГ.
Програмата на семинара включваше лекции от експерти и
практически упражнения на
участниците, целящи да бъде
очертан модел на подход при
осъществяване на политиката и
разработване на стратегия за
управление на РАО/ОЯГ.”
Елка Анастасова е участник в
два предишни проекта на МААЕ,
свързани с извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения
(във връзка с опита й по частичен демонтаж на Изследователския реактор на БАН). Вторият
проект е приключен успешно
през 2011 г., като участниците
са изготвили документи, които
ще бъдат публикувани като ръководства по безопасност на
МААЕ през 2012 г.

4

събитиe

бр.16, 2012 година

ЧЕТВЪРТИЯТ МЕДЕН ПРАЗНИК

П

оредното издание на
изложението на мед и
пчелни продукти в Козлодуй доказа, че съвместната инициатива на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” и
дружествата на пчеларите от
региона наистина се превръща в
традиция.
Независимо от сковалия страната студ на 3 февруари 2012 г.
в събитието се включиха както
производители от близки населени места, така и участници
от Кула, Троян, Ихтиманска
Средна гора. От Брюксел успяха
да пристигнат и специално поканените за Празника български
евродепутати Владимир Уручев
и Мария Неделчева. С тяхно
участие в рамките на изложението бе проведена кръгла маса
по актуални проблеми на сектора, където се присъединиха професионални пчелари от Кнежа,

Плевен, Враца, Монгустират различни видове мед,
тана.
да разгледат тъкани и керамика,
Събитието бе отизработени в духа на българскакрито от изпълнита художествена традиция, да
телния директор на научат интересни факти за леДП РАО – Дилян
чебните свойства на меда и
Петров, последваха
билките, представени от гостуобръщения от дваващите за първи път производимата представите- тели на козметика и здраволи в Европейския
творни продукти, приготвени по
парламент и от
уникални рецепти.
Цветан Йовов –
Празникът на меда 2012 отново
председател на
потвърди мисията на ДП РАО да
пчелар- ското дружество в Козизвършва дейностите си с грилодуй. До форума бяха изпратени жа за хората и околната среда,
и поздравителни адреси от
както и стремежът му да сътимето на кмета на Общината –
рудничи с всички браншови оргаРумен Маноев, председателя на
низации в общините, в които
Общинския съвет в Козлодуй –
развива своята дейност.
Мая За- нева, както и от областния управител
Пепа Владимирова.
Артистични изпълнения на деца от
село Бутан и Козлодуй внесоха допълнителен колорит в
атмосферата на
Празника, който
уважиха по-голямата част от общинските съветници,
представители на
различни институ- На финала на Празника всички участници в него
ции и над 300 граж- получиха грамоти от ДП РАО за приноса в реализацията му. Грамотата бе придружена от сувенир,
дани и гости на
изработен от естествени материали от децата
града. Те имаха удо- от Школата по приложни изкуства към Обединен
волствието да де- детски комплекс – Козлодуй.

По време на дискусията по проблемите на пчеларството бяха идентифицирани седем основни теми, за които
Мария Неделчева – единствен български представител в комисията по земеделие и развитие на селските райони
в Европейския парламент, се ангажира да представи и защитава пред колегите си. Кръглата маса даде възможност на пчеларите да отправят посланията си в момент, когато се дискутира стратегията за подпомагането
им в периода 2013-2020 г. Като знак за своето удовлетворение от проведената среща те подариха кошници с
мед и пчелни продукти на евродепутатите.
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ПРАЗНИКЪТ НА МЕДА – ПОЗДРАВЛЕНИЯТА
При откриването на Празника на меда 2012 официалните гости отправиха към присъстващите
обръщения, заредени с много емоционални послания.

Дилян Петров: Разширяваме партньорството,
надграждаме Празника
Досегашните три издания на Празника срещнаха
категоричната подкрепа за предоставената възможност на производителите на мед в региона.
Те преминаха с успех и при много голям интерес
от страна на местната общественост и гостите на Козлодуй. Днес мога да твърдя, че това събитие стана част от живота на града и се очаква винаги с нетърпение. Важно е да кажа и че с
всяка следваща година Празникът разширява географските си граници. Надграждаме и разнообразяваме съдържанието, тук присъстват и представители на художествените занаяти, производители на продукти на пчелна основа, книжен щанд.
Бих искал да отбележа и хубавото партньорство,
което установихме с участниците, без ентусиазма и съпричастието на тези хора инициативата би била невъзможна.

Пчеларството е много
особено занятие и по
света се приема за
много благородна професия, а ние в ДП РАО
се отнасяме с дълбоко
уважение към хората,
които я упражняват.
Мисля, че те заслужават повече подкрепа от
обществото и затова
отправихме покана към двама български евродепутати за участие в този Празник – да споделят
своята компетентност за тенденциите в политиката на Европейския съюз по отношение на пчеларите.

Мария Неделчева: Да получим достойно
признание за достоен труд
Искам да благодаря на всички граждани на Козлодуй, на организаторите, на всички вас, които днес
сте тук, за голямата чест, която ни оказвате да
ни поканите на това важно събитие. Важно, защото виждаме, че е поставено началото на една
хубава традиция. Днес е нейното четвърто издание, но от все сърце пожелавам да бъдем всички
отново заедно на четиридесетото.
Позволявам си в началото на това обръщение да
бъда малко по-емоционална и да споделя какво изпитах в момента, в който прекрачих прага на залата и за миг обгърнах с поглед щандовете с
изключително красиво представените продукти, с
които всички се гордеем, всички ценим и знаем
какво съкровище са те за България. Първата ми
мисъл беше как би ми се искало да направим така,
че това изложение да се случи и в Европейски парламент в Брюксел и ви подавам ръка за това. Бих
се радвала всички заедно да се обединим и да направим така, че българският мед, българските

пчелни продукти да получат своята популяризация. Но не само тук,
където си ги ценим и
им се радваме, трябва
да направим така, че
те да бъдат още попознати в Европа. Така,
че от все сърце си пожелавам това да бъде
друга поредна наша обща инициатива.
...Надявам се заедно с общи усилия да направим
така, че секторът и богатството, което виждаме и в момента пред нас, просто да получи признание. Аз смятам, че ние не искаме нищо повече,
ние искаме достойно признание за достоен труд и
достойни доходи за хора, които са достойни,
които всеки ден се справят успешно.
Благодаря Ви!

Владимир Уручев: Ядрените съоръжения
не са пречка за земеделието
За мен беше изключително важно да чуя, че именно в Козлодуй се събират пчелари за Празник на
меда, защото се смята, че или по-скоро има доста
хора и организации, които смятат, че ядрената
енергия вреди на околната среда. Живеещите тук,
както и специалистите, в това число и от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”,
знаят, че това не е така, че тук може да се развива разнообразно земеделие и ядрените съоръжения не са пречка за това.
Аз не разбирам от вашата професия, разбирам
обаче, че правите един идеален продукт, без който нито децата, нито възрастните могат да

минат. Разбирам, че вашият труд е тежък, че е
много специфичен. Благодаря ви, че сте тук! Продължавайте да спазвате
тази традиция, събирайте се, защото тогава, когато сте заедно,
вие сте силни и можете
да поставите вашите
проблеми, вашите изисквания. Ние сме тук от уважение към вас.
Поздравявам ви още веднъж с Празника!

6

международно партньорство

бр.16, 2012 година

ДП РАО представлява България
в Глобална инициатива

В рамките на изпълнението й през м. февруари се състоя посещение на
представители на министерството на енергетиката на САЩ

O

т 6 до 10 февруари 2012 г.
се състоя посещение на
представители на министерство на енергетиката на
САЩ в България с цел преглед
на досега изпълнените дейности, идентифициране на нови
обекти и бъдещи планове. Бяха
проведени срещи с ръководствата на Агенцията за ядрено регулиране и ГД „Охранителна полиция” на МВР. Бяха посетени
следните обекти на инициативата: Военно-медицинска академия, Специализираната болница
за активно лечение по онкология,
Клиниката по лъчелечение в

България е отличена като водеща страна в Глобалната инициатива, като през май 2009 г.
при специалното си посещение в

Инициативата за намаляване на радиологичната заплаха в глобален
мащаб (ИНРЗ) е безвъзмездна програма за техническа помощ, провеждана от Администрацията за национална ядрена сигурност и Министерството на енергетиката на САЩ в повече от сто страни в
целия свят. Началото на инициативата е поставено през 2002 г. и
България е една от първите страни, които се включват в нея. ИНРЗ
е организирана в рамките на Споразумението между правителствата на САЩ и Р. България за икономическа, техническа и друга
помощ, ратифицирано през 1998 г. със закон.
Глобалната инициатива осъществява своята мисия чрез реализира
не на три основни направления. За осъществяване на дейностите
по две от направленията през май 2004 г. се сключва рамков договор между ДП „Радиоактивни отпадъци” като изпълнител, и Тихоокеанската северозападна национална лаборатория (ТСНЛ) към
Мемориалния институт Бател на САЩ като възложител.
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”,
комплексния онкологичен център
в Стара Загора, Гитава” ООД,
Института
по генетика,
Института
по криобиология и СП
„ПХРАО –
Нови хан”.
Посещението в Постоянното
хранилище за

РАО в Нови хан се проведе на
10 февруари с участието на
представителите на министерство на енергетиката на САЩ,
АЯР, МВР, фирмата изпълнител
на подобренията на физическата
защита и ДП РАО. Бяха обсъдени
предложения за допълнителни
мерки за физическа защита (ФЗ)
и комуникациите за ФЗ на площадката на СП „ПХРАО – Нови
хан” и между площадката и
структурите на ГД „Охранителна полиция” на МВР.

София ръководството на ТСНЛ
връчи на ДП РАО грамота. Грамотата се дава на предприятието за изключителното сътрудничество и
лидерство в
подкрепа на
Глобалната
инициатива за
намаляване на
радиологичната заплаха на
Министерството на
енергетиката
и Националната админист-

рация за ядрена сигурност на
САЩ за намаляване на заплахата от ядрен и радиологичен
тероризъм в световен мащаб.
По време на пресконференцията
във връзка с посещението си в
България на 5 февруари 2012 г.
държавният секретар на САЩ
госпожа Хилари Клинтън спомена инициативата като една от
дейностите на американкото
правителство в България.

Материала подготви:
Милена Христоскова,
експерт „Ядрени приложения”

общност
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Приключи фотоконкурсът за 2011 г., започва новият
„Българската традиция” бе надсловът на Четвъртия вътрешен фотоконкурс, който приключи в навечерието на 2012 г. Шарени черги, тепавица,
трикраки синии и други предмети на някогашния
бит на българите, мартенци, шарени великденски
яйца, георгьовско агне, кратуна на дувар и наниз
червени чушки – това са част от сюжетите на
снимките, с която работещите в ДП РАО съста-

Снимката на Милена Христоскова бе отличена с
първо място и украси първия месец на годината в
календара на ДП РАО. По информация на автора фотографията е запечатала момент от празника на
„деведжиите” в с. Лесново, община Елин Пелин.
Празникът се провежда в първата неделя след Ивановден, като деведжиите (кукерите) обикалят къщите в селото, за да изгонят злите сили. Облеклата на деведжиите се предават от поколение на
поколение в семейството.

Традиции
По покана на организаторите на традициония
празник Бабинден в с. Хърлец представители на
ДП РАО посетиха тържеството и поднесоха
поздравления на медицинските работници и младите майки. Всички си пожелаха здраве и повече
новородени малчугани в селото и в общината. С
поздрав и цветя за същия празник ДП РАО почете тържеството, организирано от ПК „Здравец” в Козлодуй.

виха своеобразна етнографска фотосбирка.
Комисията на конкурса действително бе затруднена в избора на най-добрите снимки, с които да
бъде съставен фирменият календар за 2012 г., поради което, по изключение, всеки месец е илюстриран с по две фотографии. Като отчетоха
художествените качества, композицията и близостта до темата на конкурса членовете на журито определиха следната класация:
Основно класиране:
1 място – Милена Христоскова, ГУ – София
2 място – Татяна Власова, СП „ИЕ – Козлодуй”
3 място – Румяна Неделчева СП „РАО – Козлодуй”
Специални награди – за най-добре уловен дух на
българската традиция:
Таня Стоилова, СП „ПХРАО – Нови хан”
Георги Вълчев, СП „РАО – Козлодуй”
За дебют в конкурса
Емилия Василева, СП „ИЕ – Козлодуй”
Георги Сл. Георгиев, СП „РАО – Козлодуй„
Награда за есеистична интерпретация на темата
Мая Игнатова – СП „РАО – Козлодуй”
Поощрителни:
Таня Вълчева, Данка Калчинова, Виолета Васева,
Росица Кръстева, Гергана Симова, Петя Илиева,
Асенка Райкова, Розина Русинова, Габриела Гонова
Определена е темата на Петия вътрешен фотоконкурс на ДП РАО. Като се има предвид таланта на фотографите, натрупания опит от досегашни участия и
нарастващата популярност на конкурса, петото му издание ще бъде наистина трудно предизвикателство.
Заглавието е „България – в древни отпечатъци (моята
находка)”.

Главно управление –
с нов адрес
Oт 15 февруари 2012 г. ДП РАО се сдоби с нов централен офис, а екипът на Главно управление получи
възможност да работи в несравнимо по-модерна обстановка.
Новата придобивка е резултат от последователните усилия на екипа да реализира по най-добрия
начин задълженията си. Доказателство за последното е фактът, че Предприятието получава все поотговорни задачи по управлението на РАО на
територията на България, респективно се увеличава
обемът от дейности, разширява се екипът, който
ги реализира. В тази логика беше естествено да се
създаде и по-съвременна работна среда, която да
гарантира възможност за максимална лична концентрация на всеки служител и същевременно да предложи адекватно техническо и комуникационно
обслужване.
Новата контактна информация е:
гр. София 1797
бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А, етаж 6
тел.: 02/90 35 100, факс: 02/96 25 078
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споделени усмивки
Ася Лозанова

ще навърши
една годинка в
края на женския месец –
на 29 март
2012 г. Нейното присъствие в живота
на семейството на
Лозан Цонков –
ръководител сектор „Ремонт и поддръжка” в СП
„ПХРАО – Нови хан”, е всепоглъщащото и вълнуващо. Ася няма строго определени предпочитания
към някоя от многобройните си играчки, но забележимо за всички следва принципа „колкото пошумни – толкова по-любими”. Независимо от
крехката си възраст момиченцето очевидно намира общ език с бaща си.

бр.16, 2012 година

-

На фаталния
„петък 13”,
през януари
2012 г., за изненада на
всички и найвече на бабите и дядовците, се роди

Веселка
Цветомирова Добрева.
Малката принцеса се появи на белия свят гръмогласно и вся
неописуемо учудване у докторите, поради факта
че трябваше да се появи принц, а не малката чаровница Веси, която от сега има всички данни
да стане бъдещата „Мис България” със своите
мерки - 54 см и 3.290 кг. Веси е първата рожба
на Виолина Попова – домакин в СП „ИЕ – Козлодуй”, и е първото бебе, родено в Козлодуй за
2012 година.

Радoстин, който наскоро отпразнува шестия си рожден ден, е много
слънчево дете, което с желание посещава детската градина. Там
играе, рисува и танцува аеробика, готви се за предстоящия първи клас.
При хубаво време обича да се разхожда с мама – Румяна Неделчева,
която работи като химик в група „Физико-химичен контрол” към СП
„РАО – Козлодуй”. А у дома Ради има сериозната задача да партнира на
батко Иван. За тези цел вече има регистрация в онлайн игрите като
radi_1 и е много горд, когато извоюва победа над 13-годишния си брат.
С най-голямо удоволствие, обаче, Ради се посвещава на заниманията с
татко си, когато усвоява сериозните мъжки умения за живота.

По време на Четвъртия празник на меда
децата от ЦДГ „Първи юни” в село
Бутан поднесоха песни и стихчета, тематично свързани със събитието. Артистичните изпълнения, наситени с ентусиазъм и сценично майсторство, покориха
публиката, която награди децата с много
усмивки и аплодисменти.

„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

