Издание на ДП „Радиоактивни отпадъци” – брой 18, 2012 г.

Националното хранилище –
в реални очертания

Ф

инални геоложки проучвания върху терена на бъдещото Национално
хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци
бяха проведени във втората половина на м. септември 2012 г.
Екип на изследователската база
„Геотехника” към БАН, ръководен
от проф. Йордан Евлогиев, извърши 18 сондажа по оста на
съоръжението. Това е последното проучване от серия изследвания на склона, южно от ведомствения път на АЕЦ, продължили 4 години. Резултатите от

тях са станали
база за създаване на идейния
проект на хранилището и
постепенно са
довели до избора на точното му разположение. Целта
на септемврийското проучване е да се
детайлизира
геоложкият строеж на окончателно избрания терен и данните
да послужат за техническия проект. Проф. Евлогиев разкрива
подробности за геоложката история и качествата на терена,
в който ще бъдат разположени
клетките на депото: „Това е
старо русло на р. Дунав. Склонът е изграден от льосови почви
с дебелина от 10 до 30 м, под
тях залягат чакъли и пясъци, а
под тях са плиоценски глини,
които са предмет на настоящото изследване, тъй като
върху тях ще се фундират съо-

ръженията. Това са здрави
глини, плътни, с добри свойства.
Сега изясняваме точните им
коти, което е важно за техническия проект.” Според проф.
Евлогиев теренът е напълно
подходящ да вмести по безопасен начин модулите на бъдещото хранилище. Той допълни, че
от страна на ДП РАО са осигурени отлични условия за сондажите.
Подготовката на фронт за геоложките изследвания стана благодарение на усилията на екип
от 20 души от Предприятието,
който разчисти в началото на
месец септември просеки в
гъсто обраслата с дървесна и
храстова растителност местност по трасето на оста на модулите на съоръжението. В резултат на работата на екипа
беше оформена просека по основната ос с дължина 780 м и
ширина 9 м, бяха разчистени и
още 500 метра подходи към основната ос, както и терен,
върху който ще се изградят помощни сгради.
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Продължава от стр. 1

Този етап от проекта за
НХРАО беше предшестван от
окончателен избор на предпочитан вариант за точното разположение на съоръжението на
площадка „Радиана”, припомня
Ира Стефанова – ръководител
на проекта. В края на юни специализираният експертен съвет
на ДП РАО определи конкретното разположение на съоръженията върху площадка „Радиана”.
Това се случи след обсъждане на
два детайлни идейни проекта,
всеки от които отговаря на изискванията на българската нормативна база и международните
стандарти.
Ира Стефанова информира още,
че ходът на дейностите за изграждане на НХРАО се движи в
график, който е много напрегнат. В края на месец ноември
т. г. се очаква международният
консултант да представи техническия проект и междинната
оценка и анализ на безопасността на съоръжението, както е
предвидено в подписания през
м. октомври 2011 г. договор
между ДП РАО и консорциум,
воден от Westinghouse Electric
Spain в партньорство с DBE
Technology, Германия и ENRESA,
Испания. С цел да се пести време редовните работни срещи на
екипите се провеждат чрез видеоконферентна система, а
ръководителят на проекта от
българска страна увери, че се
поддържа непрекъсната връзка с
консултантите, което помага
всички да се концентрират
върху качеството на разработване на проектите.
Междувременно, предстои процедура за избор на консултант,
който да извърши независима
оценка на съответствието на
проектните документи с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ),

което също предполага голям
обем работа, тъй като НХРАО
се определя за „Строеж категория 1”. Във финална фаза е и
друга законодателна процедура,
свързана с изграждането на съоръжението – одобряването на
Подробния устройствен план –
План за регулация и застрояване
на площадка „Радиана” (ПУП –
ПРЗ). Документът премина етапи на обществено обсъждане, на
одобряване от ОбС в Козлодуй,
на съгласуване с различни други
заинтересовани институции, в
т. ч. експлоатационни дружества. На 30 август 2012 г. се
състоя заседание на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) към
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за разглеждане
на предварителен проект за
ПУП. В заседанието бяха поканени за участие представители на
12 различни държавни ведомства, общински институции и
организации от ютилити сектора. По време на срещата бяха
представени мнения и становища по проекта за ПУП, бяха разменени въпроси и отговори. В
резултат на тричасовото заседание НЕСУТПР взе решение да
бъде приет предварителният
проект за ПУП – ПРЗ, като в

окончателния му вариант да
бъдат отразени по подходящ
начин дискутираните теми.
„За нас това е много важна
стъпка в целия ход на процеса
за изграждане на Националното
хранилище”, коментира изпълнителният директор на ДП РАО –
Дилян Петров. Той подчерта
още, че законовата процедура за
одобрение на ПУП е тежка, свързана с много време и с комуникация с многобройни институции и
в този контекст е показателен
фактът, че ДП РАО напълно успява да постигне сроковете, заложени в предварителния график. Той от своя страна е пряко
обвързан с графика за изграждане на НХРАО, което трябва да
влезе в експлоатация през
2015 г., както е заложено в Националната стратегия за управление на ОЯГ и РАО и в Решение
на МС № 683 от 25.07.2005 г.
След представяне на окончателния вариант на ПУП и неговото
одобрение от МРРБ, се очаква
ДП РАО да получи разрешение за
подготовка на инфраструктурата на площадката на хранилището. „Много е възможно в началото на следващата година
теренът да бъде физически отделен с оградни съоръжения, с
което проектът ще се приближи
още повече до реални очертания”, смята Дилян Петров.
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Финансова проверка на ЕК в ДП РАО

В

периода 20-22 юни 2012 г.
в ДП РАО бе извършена
планова проверка на финансовото изпълнение на договореностите с Европейската
банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) във връзка с осигуряването на трудовите
възнаграждения на работещите
на 1 и 2 блок на атомната централа. Одитът се проведе по
поръчка на Европейската комисия (ЕК), която е основен донор
в Международен фонд „Козлодуй”,
създаден, за да компенсира последиците от предсрочното

затваряне на ядрени мощности
в България. Един от ангажиментите, поети от Фонда, е осигуряване на заплатите на
служителите, заети в дейности
по извеждане от експлоатация
на неработещите блокове. Този
ангажимент е регламентиран в
т. нар. Грант Агриймънт 16, а
от 1 ноември 2010 г., с прехвърлянето на служители от АЕЦ
„Козлодуй” към ДП РАО, Предприятието официално е страна по
грантовото споразумение.
Екипът на ЕК е извършил цялостна кръстосана проверка по

всички теми, касаещи трудовоправните отношения между работодателя и служителите и
коректното изплащане на техните възнаграждения.
На финалното заседание проверяващите са заявили, че нямат
никакви забележки по отношение
на финансовото изпълнение на
Грант Агриймънт 16 от страна
на ДП РАО. Екипът е изказал
благодарност за съдействието
и ефективната съвместна дейност на работната група от
ДП РАО, формирана за проверката.

В ПХ РАО – повишена безопасност и ефективност

П

рез летните месеци специалистите в Постоянното хранилище за РАО
край Нови хан са били ангажирани с няколко проекта, насочени към подобряване на
безопасността и ефективността на работа, информира
главният инженер на специализираното поделение Августин
Найденов. С цел подобряване на
радиационната безопасност е
изграден индустриален под от
специално покритие в производственото хале на сграда
Приемо-подготвителен и лабораторен комплекс. Започнало е изграждане на противопожарен
подход за повишаване на пожарната безопасност на обекта и
за подобряване на условията за

безопасно съхраняване на РАО.
Продължава процес на рехабилитация на вертикалната планировка в контролираната зона,
включително преасфалтиране на
транспортни алеи. Подобрена е
телекомуникационната система
на площадката на хранилището,
въведена е нова надеждна интернет връзка с пряко свързване на телефоните с Главно
управление, разширени са вътрешните телефонни постове,
осигурени за почти всяко работно място.
Успоредно с тези дейности експертите от поделението продължават да надграждат своята
квалификация. С познания за найнови практики се е завърнала
от участие в лятно училище в

Испра, Италия, Елка Анастасова
– специалист „Анализ и оценка
на безопасността”. По време на
форума се е състоял обмен на
международен опит по извеждане от експлоатация на ядрени
съоръжения и инсталации.
Актуалните приоритети в работата на поделението Августин Найденов определя така:
„Изпълняваме производствения
план по намаляване и минимизиране обемите на РАО; разработени са нови редове за разреждане на източници на РАО, съдържащи се в технологични прибори; разширяваме дейността на
горещата камера; подобряват
се условията на работа във
връзка с охарактеризиране на
РАО и с входящия контрол.”

Висшият инженерен персонал – с удостоверения от АЯР
На 29 септември 2012 г., в Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), град София, се състоя изпитна сесия
за главните инженери на специализираните поделения на (ДП РАО и за ръководителите на секторите
„Контрол и анализ на безопасността”. Изпитът премина успешно и за петимата експерти, на които
официално бяха връчени Удостоверения за правоспособност в сферата на управление на радиоактивните отпадъци. АЯР издава такива документи за първи път и нововъведената практика е в изпълнение
на нормативните изисквания.
Изпитният конспект е включвал около 30 пространни теми, експертите от ДП РАО е трябвало да покажат задълбочени познания в областта на: радиационната защита; безопасното управление на РАО;
принципите на преработка, опаковане и съхранение; нормативната уредба и др.
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Г. Разложки: Приоритетите ни се
определят от Националната стратегия 2030 г.
Георги Разложки е роден през 1969 г. в гр. Гоце Делчев.
Завършил е магистърска степен по специалност „Топло-ядрена енергетика” в ТУ – София, магистратура по бизнес администрация в НБУ, както и
завършен тригодишен квалификационен курс на обучение по международни
икономически отношения в СУ „Св. Климент Охридски”. Притежава сертификат на АЯР за владеене на английски език и руски език.
Професионалната му кариера започва от „Научна дирекция” на „Енергопроект”– София, следва работа в научно-проектанската организация „Техенерго”, три години опит в ТЕЦ „Видин”. От 2000 г. той е на работа в АЕЦ
„Козлодуй”, където работи в управление „РАО и ОЯГ” и в самото начало основните му задачи са свързани с изграждане и въвеждане в експлоатация
на Цеха за преработка на РАО и Склада за съхранение на кондиционирани
РАО, които по онова време са в строеж. Участва последователно в групите по въвеждане в експлоатация на линия „Твърди РАО”; на система
„Отопление, вентилация и климатизация” и линия „Течни РАО”; занимава се
с обучението на оперативния персонал и манипуланти течни РАО. Последователно заема длъжности: р-л група „Поддръжка на механично и транспортно оборудване”, р-л сектор „Реконструкции и нови проекти”, р-л
„Оперативно звено”. През последните 4 години е гл. инженер на СП „РАО –
Козлодуй”. Г. Разложки има участия в различни международни проекти на МААЕ, свързани с управлението и погребване на РАО, научни посещения на хранилища в Франция, Словакия, Белгия, Швеция и Южна Корея .
От 13. 09. 2012 г. Г. Разложки оглавява Дирекция „Управление на РАО”, в състава на която влизат СП „РАО – Козлодуй” и СП „ПХ РАО – Нови хан” и бъдещото Национално хранилище за РАО.
За „Беседи в зелено” Г. Разложки
очерта актуалните приоритети
на Дирекцията.
Основният приоритет в дейността на Дирекцията е заложен в Националната стратегия за управление на ОЯГ и РАО и той е изграждане и въвеждане в експлоатация в
срок до 2015 г. на Националното
хранилище. Това изисква изпълнението на много разнородни задачи,
но главната особеност е, че в България за първи път ще се строи
такова съоръжение и в тази връзка
много сериозно проучваме световния опит и го синхронизираме с нашето законодателство.
В момента се изпълняват редица
административни дейности – във
връзка с новата структура, разработваме новите правилници за организация на дейността на специализираните поделения. Целта е оптимално разпределение на задачите
между персонала, който имаме, така че с минимум хора да поемем
максимален обем дейности.
Естествено, в никакъв случай не
подценяваме другия висш приоритет в дейността на ДП РАО – ви-

соко ниво на безопасност, защото
всъщност продуктът, който ние
произвеждаме, е безопасност. Нашата задача е да гарантираме безопасността на обществото от

вредните последствия от отпадъците, генерирани в ядрената енергетика и при използването на ядрените приложения.

СП „РАО – Козлодуй” – важното сега
Един от важните проекти в СП „РАО – Козлодуй”, който е пред финализиране, е линията за полагане на циментовите „шапки” на вече запълнените
с кондиционирани РАО СтБК. По същество това е автоматизирана система за дозапълване с чист цименто-пясъчен разтвор. Основният проблем
при тази дейност е, че се изпълняваха операции, свързани със заваряване
на контейнерите (СтБК), изискващи дълъг престой от персонала в контролираната зона и получаване на сравнително голямо дозово натоварване.
Средствата за дистанционно управление, които са внедрени, дават безспорни положителни резултати. Този проект е стартирал през 2008 г. и
се оценява като много сложен от гледна точка на разположение в пространството на помещение „В 054” на различните изпълнителни механизми и монтажа на тежката автоматика. Проектът е финансиран изцяло
със собствени средства на ДП РАО и ефектите, които се очакваха от
него, вече са постигнати.
Другата много важна задача пред специалистите от СП „РАО – Козлодуй”
е завършване и внедряване в практиката на методиките за охарактеризиране на всички видове РАО, които се кондиционират, както и опаковките с
кондиционирани РАО. По тази тема е приключила разработката на методиката със скалиращи фактори и оценка на труднодетектируемите радионуклиди, приключва и работата по методиката за охарактеризиране на
опаковките. Това е последната стъпка, която ще позволи опаковките с
РАО да може да бъдат пренесени в НХ РАО, когато то стане готово.
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Г. Гьошев: Сега работата ни е преход
Георги Гьошев е със специалност „Технология на неорганичните вещества” от Химико-технологичния институт – София. Той е доктор на
радиохимичните науки и има защитена дисертация в сферата на РАО. В
кариерата си има период, посветен изцяло на научна дейност в ИЯИЯЕ
при БАН. Автор е на три признати изобретения. Георги Гьошев започва
работа в АЕЦ „Козлодуй” през 1975 г. и първата му задача е свързана със
създаването на сектор „Радиохимия” към научно-производственото звено
на централата, първоначално – в структурата на Електропроизводство1, после – за 5 и 6 блок. В края на 90-те години той успешно ръководи два
големи проекта в рамките на АЕЦ – изграждането на цех и склад за преработване и временно съхранение на РАО (днес: СП „РАО – Козлодуй”) и
антисеизмично укрепване на ХОГ. Той е българският представител в първите две Асамблеи по водородна икономика и горивни клетки, организирани от ЕК.
От началото на м. март 2012 г. д-р Гьошев ръководи Дирекция „УРАО
и ИE”, отговаряща за производствените дейности, свързани с извеждането на спрени блокове на АЕЦ и управлението на РАО в ДП РАО, а от
началото на м. септември оглави новосъздадената Дирекция „Извеждане
от експлоатация”.
Ето как Г. Гьошев определя найважните задачи на Дирекцията.
Приоритетите са няколко и са еднакво важни за дейността ни, изпълнението им се движи паралелно
във времето и това обективно създава едно много сериозно натоварване в момента.
Основен дългосрочен приоритет и
задача от първостепенно значение
за Дирекцията е демонтажната
дейност. На този етап темповете
са дори малко по-високи от това,
което е заложено в графиците чрез
решенията, взети на съответните
нива, и смятаме да положим всички
усилия да поддържаме този ритъм.
В тази връзка ни очаква един нов
етап – навлизането в реакторно
отделение. Това ще стане след
като получим лицензия от АЯР за
извеждане на 1 и 2 блок, за което
ДП РАО внесе съответните документи в средата на лятото.
Възлов момент за дейностите по
демонтаж е освобождаването на
демонтираните материали от регулаторен контрол. В резултат на
досегашната ни работа вече са натрупани материали под различна
форма и площадката трябва постепенно да се освобождава от тях –
било като скрап, или пък като съоръжения, които да намерят приложение след продажба. Тези процеси
се извършват по строги правила,

това е нова практика за нас, която
тепърва се усвоява и коства допълнителни усилия.
Във вниманието ни са и ежедневните дейности по отношение на
поддържането и ремонта на оставащите в експлоатация системи по
блоковете,поддръжката на площадката.
В дневния ред на Дирекцията е и
реорганизация, продиктувана от
разделянето и ясното обособяване
на двете големи направления в дейността на ДП РАО – извеждане от
експлоатация и управление на РАО,
което означава съществени структурни и персонални промени в сферата на извеждането от експлоатация. Без отлагане трябва да приключим работата по оформление на
документацията, свързана с преминаването на 3 и 4 блок към ДП РАО
и приобщаването на колегите от
ЕП-1 към колектива на Дирекцията.
Едновременно с това започна и подготовката на пакета документи,
които не след дълго е необходимо
да се представят в АЯР, за лицензиране на дейностите по управление на двата блока като
съоръжения за управление на РАО.
Нов момент е и присъединяването
в рамките на Дирекцията на Групата за управление на проектите,
финансирани от Международен фонд
„Козлодуй”, и на технологичния

отдел на ДП РАО. Обемът и спецификата на работа на тези две
звена са много сериозни и изискват
изключително добре подготвени
експерти на съответните нива. Тук
много разчитаме и на активното
включване на колегите от ЕП-1 с
техния опит и знания, придобити в
досегашната им работа. Чрез тези
звена се реализира връзката между
нас и ЕК, която подпомага финансово и наблюдава процесите, свързани със спрените ядрени мощности в България.
Ако трябва да обобщя: по отношение на голяма част от работата ни
ние сме в преход. Това е вълнуващо,
защото има много неща, които
трябва да се осмислят по нов
начин, а това в последна сметка
има и пряко отношение към хората.
Колегите работят много напрегнато и което особено важно – с
пълно разбиране за отговорността,
която носят в национален и европейски план.
Вярвам, че със сплотения, с високо
чувство за отговорност колектив
на Дирекция „Извеждане от експлоатация” и с подкрепата на останалите колеги от ДП РАО, подкрепа,
която изпитваме ежедневно, ще
преодолеем успешно трудните и отговорни моменти, които ни предстоят, и ще оправдаем гласуваното
ни доверие.
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СТАЖАНТИ И НАСТАВНИЦИ - ЕДНО ХУБАВО ПАРТНЬОРСТВО
Мирослав Андреев и Моника Лазарова са от Русенския университет „Ангел Кънчев”. Мирослав е бъдещ специалист по климатизация, хидравлика и газификация, а Моника – по мениджмънт и сервизна техника. Двамата
бяха поверени в ръцете на Йордан Тодоров, ръководител-група „Осигуряване на ремонтната дейност” по
време на пребиваването им в СП „РАО – Козлодуй” и на ръководител-група „Климатизация” Николай Найденов
– за стажа в СП „ИЕ – Козлодуй”. Студентите и техните наставници споделиха:
В СП „РАО – Козлодуй” прекарахме една седмица. В
Поделението се запознахме с вентилационните системи, с технологичната схема на цеха за преработка на РАО. Имахме възможността на видим „на
живо” как се преработват РАО. Това, което наймного ни впечатли, е методът на намаляване на
обема им, начина на съхранение.
Аз лично преди не съм си мислил какво става с РАО,
разказва Мирослав. Сега сме по-добре запознати с
тези специфични отпадъци, знаем, че има временно
хранилище, че се подготвя ново хранилище, което е
добре. С наставника ни Йордан Тодоров си
партнирахме много добре. Той се занимава с
ремонтната дейност, млад човек, който се
постара на достъпен език да ни обясни всичко.
В СП „ИЕ – Козлодуй” бяхме две седмици. Тук
видяхме машинна зала, временния склад, където
се съхранява демонтираното оборудване, разгледахме съоръженията, които са за климатизацията и за поддържане на нормалната
работна среда за хората. Имахме и достъп до
зоната със строг режим, успяхме да видим и
обслужване на вентилационните системи там.
Програмата за стажа е направена конкретно
във връзка със специалността, не – формално,
отбеляза още Мирослав, а след стажа Моника
смята, че нейната специалност също би била
приложима в дейността на ДП РАО. Двамата
са единодушни, че „колективът е много добър,
хареса ни средата, усеща се колегиалност, видяха,
че сме бъдещи специалисти и се опитаха да ни покажат неща, с които да ни помогнат. Много приятно
за работа.” И още: „Не съжаляваме, че прекарахме
три седмици от ваканцията на стаж в ДП РАО, а не
на море, например. В наша полза е.”

Николай Найденов допълва картината на стажантската програма така: „Подмладиха ме, припомних
си годините, когато съм бил на тяхното място.
Беше ми страшно приятно и хубаво да комуникирам с
тези младежи, да им покажа това, което работим и
да ги запозная със системите. Смятам, че са добре
подготвени, знаят какво искат и за какво учат.
Успех им желая!” На свой ред Йордан Тодоров сподели: Ентусиазмът в младежките очи ме зарежда с
оптимизъм за бъдещето.”

Станислав Станев, от град Козлодуй, е третокурсник в Техническия университет в София, специалност
„Електроника”. Три седмици от лятната си ваканция той посвети на стаж в СП „РАО – Козлодуй”. Негов наставник беше Огнян Ганчев – експерт по анализ на безопасността в поделението. Двамата са възпитаници
на един и същи университет, с една и съща специалност, което със сигурност е допринесло за доброто им
партньорство, ефективността и ползите от стажантската програма, за което двамата са категорични.
Станислав: В поделението научих много нови
неща и това ми харесва. Видях всички ключови
места в преработката на радиоактивните отпадъци, включително получих възможност да
вляза в цеха, който е зона със строг режим.
Там почти всички системи са автоматизирани
и си има ред за всичко. Той строго се спазва
от момента на постъпването на отпадъците
до напускането им в кондиционирано състояние към склада за съхранение. Убедих се, че хората, които работят за обезопасяване на
РАО, го правят както трябва, дори над изискванията.
Наставникът ми беше с мен навсякъде,
обясняваше ми всичко, много съм доволен от
стажа. Сега предстои да напиша и представя
доклад в университета.
Огнян Ганчев: Работата в СП „РАО – Козлодуй” ми харесва, занимавам се с анализи на безопасността и с поддръжка на съоръженията за
автоматизация и за радиационен контрол. Заедно
със Станислав разгледахме някои практически казуси, показах му как се изследват проблемите, как
се отстраняват. Въпросите, които ми задаваше
Станислав, бяха интересни и се стремях винаги да
му давам точен и ясен отговор, а също така споделях и моя опит досега. Но винаги има нещо ново,
което може да се научи, стремя се към това.

Надявам се за в бъдеще да му е от полза наученото
досега и видяното на практика в работата на системите за автоматизация на производството.
А освен това... припомних си студентския живот,
преподавателите. С удоволствие бих приел отново
да обучавам стажанти догодина. Приятно ми е.

С успех продължава обучението по радиохимия

на експерти от ДП РАО в Словения

По покана на Европейската комисия в периода от 11 до 22 юни 2012 г. химиците от СП „РАО – Козлодуй”
Румяна Неделчева и Георги Георгиев взеха участие в курс по радиохимични методи и измерване на радиоактивност. Курсът се проведе в реакторния център на Институт „Йозеф Стефан”, гр. Любляна, Словения.
Обучението включваше интензивна лабораторна работа за определяне на природни и техногенни радионуклиди в различни видове проби, оценка на неопределеностите на анализите, алфа спектрометрия и подготовка на изотопни индикатори.
Всеки участник извършваше индивидуално анализите от подготовката на пробата до изчисляване на крайния резултат и неопределеността на анализа. Този подход се оказа изключително полезен за практическото усвояване на основните радиохимични и радиометрични методи. Част от тези методи ще бъдат
приложени в лабораторията на СП „РАО – Козлодуй”.
Извън програмата на курса участниците посетиха изследователския реактор и Хранилището за радиоактивни отпадъци, намиращо се на територията на института.
Бяха установени професионални контакти с преподаватели в института, с участници от Македония,
Румъния и Албания както и с колегите от Словенската Агенция за Радиоактивни отпадъци.
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Обновиха обществени сгради в населени
места в близост до съоръжения за РАО

П

рез летните месеци бяха реализирани енергоспестяващи мерки в 11 обществени сгради
в Община Козлодуй: Спортната зала в Козлодуй, ОУ „Васил Априлов” в с. Хърлец, читалищата в
гр. Козлодуй и с. Гложене, сградите на кметствата
в селата Бутан и Крива бара, детската градина в
с. Бутан, ОДЗ „Звънче”, ОДЗ „Слънчице”, СОУ
„Христо Ботев” и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в
Козлодуй.
Официалният старт на кампанията бе даден на 30
април т. г. от министъра на икономиката, енергетиката и туризма – Делян Добрев. Проектът, на
стойност 1,3 млн. евро, се финансира от Международен фонд „Козлодуй”. Решението за отпускане на
средства за такава програма бе взето в края на
2008 г. с активното съдействие на ръководството
на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”.
Приоритетната подкрепа по този проект на Фонда
за Общината се обосновава от наличието на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и
от предстоящото изграждане на Национално хранилище за ниско- и средноактивни отпадъци.
С аналогична обосновка за селата Нови хан и Габра
(Община Елин Пелин), в близост до които е разположено Постоянното хранилище за РАО, бяха отпуснати 600 хил. евро. Там проектът за саниране на
две обществени сгради също приключва.

В края на м. септември започна изпълнението на
два проекта в Община Козлодуй, които се финансират със средства от фонд „РАО”. Това се случва за
първи път след влизането в сила на промените в Закона за безопасно използване на атомната енергия,
където е записано, че общините и населените места, в района на които се експлоатира или е одобрено или разрешено изграждане на съоръжение за управление на РАО, могат да получават финансиране
на проекти и дейности за устройство и развитие на
територията. В с.Гложене ще се изгражда нова
спортна площадка, като трябва да се отводни теренът, да се оформи, да се монтира тревна маса и
да се огради. Общата стойност на дейностите е
150 000 лева. Вторият проект е за изграждане на
колектор 6, а необходимите средства са 150 000
лева.
Фонд „РАО” ще възстанови на общината 264 000
лева, а остатъкът от 60 000 лева е собственото
участие на Козлодуй.

НЧ „Яким Деспотов” – с. Гложене

ЦДГ „Първи юни” – с. Бутан

НЧХП „Хр. Ботев – 1879 г.” – гр. Козлодуй
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За новата учебна година – специално
внимание kъм най-малките ученици
„Мили първокласнико, днес ти за
първи път стъпваш на един нов
път. Пожелаваме ти да го изминеш с интерес и много хубави
вълнения, които да ти донесат
стойностно познание за света и
за хората!” – с това послание се
обърна Държавно предприятие

„Радиоактивни отпадъци” към
най-малките ученици по повод
първия ден на новата учебна година. По установена традиция
Предприятието се отнася със
специално внимание към първокласниците, които тази година
прибавиха в раниците си и специално изработени
бележник и
химикалка.
Малкия подарък от ДП
РАО получиха
всички първолаци от Община Козлодуй и селата
Нови хан и
Габра. Изпълнителният
директор на

С уважение към мъдростта

Предприятието – Дилян Петров,
отправи поздравителни адреси
до преподавателите и учениците на всички учебни заведения
от крайдунавската община и
двете селища от Община Елин
Пелин, в близост до които се
намира едно от съоръженията
на ДП РАО.

ВРЕМЕ Е ЗА СНИМКИТЕ!

Трудна тема, но пък какво предизвикателство
„България – в древни отпечатъци” е темата на
Петия вътрешен фотоконкурс на ДП РАО. Той беше обявен в началото на тази година и първите
снимки за конкурса вече постъпиха в Информационния център (e-mail: info_center@dprao.bg). Работещите в Предприятието разполагат с време до 2
ноември 2012 г., за да прегледат своите фотонаходки или да направят откритията си с есенно
вдъхновение.
Според регламента на конкурса се очаква снимките да представят свидетелства за богатата
На Международния ден на хората от третата въздревна култура на траки, римляни, славяни, прабълраст, 7-те пенсионерски клуба в Община Козлодуй
гари, оставили отпечатък от своя живот на териполучиха сърдечни поздравления от ДП РАО. Вече
торията на днешна България: паметни плочи и осняколко поредни години Предприятието не пропуска танки от крепости; археологически находки; места
повода, за да почете и изрази уважение към възна легенди и стари вярвания, свързани с космогорастните хора на техния празник. Клубовете полу- нията на народичиха като символичен подарък мед, чай и каничка
те, обитавали
за приготвяне на здравословната напитка в навебългарските
черието на сезонното застудяване. В придружава- земи.
Фотографиите
щата картичка, подписана от изпълнителния
директор Дилян Петров, е отправено пожеланието: трябва да са
придружени с
„…Откривайте радост и смисъл във всеки предкратък текст с
стоящ ден, подарявайте своята мъдрост на всеки, информация за
който е готов да я приеме и оцени.”
заснетия обект.
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ДП РАО – С НАЙ-ВИСОКО ОТЛИЧИЕ ЗА СПОРТСМЕНСТВО
Волейболистите заеха лидерските позиции
Десетата национална работническа спартакиада на енергетиците в България се състоя в периода
15-19 септември 2012 г. в КК „Албена”. Проявата се организира от Българска работническа федерация
„Спорт и здраве” към КНСБ. Спортната делегация на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”
включваше 75 души, които се състезаваха в 11 от общо 17-те дисциплини на Спартакиадата.
Женският волейболен отбор
стана пълен шампион в дисциплината волейбол на Спартакиадата. Момичетата от Предприятието са носители на златните отличия за плажен волейбол и волейбол в зала. Победите
дойдоха след много сериозно изпитание на 17 септември, когато отборът изигра общо пет
срещи само за един ден. Също
толкова успешно приключи надпреварата и мъжкият отбор на
ДП РАО. За първи път в историята на участието си в състезанието мъжете се поздравиха
със сребърен медал в плажния
волейбол. Но най-голямата победа за отбора е първото място
за волейбол в зала. „Страхотен

мач, приятелска и много спортсменска игра, в която отборите
демонстрираха удоволствие от
спорната надпревара”, така коментираха свидетели петте
тежки гейма от финалния мач
по волейбол в зала между отборите на Предприятието и АЕЦ
„Козлодуй”.
Спортистите от ДП РАО се завърнаха от Спартакиадата и с
други достойни отличия. Петко
Петков е носител на сребърен
медал в индивидуалното класиране по тенис на маса. Тандемът Цветомир Цветанов и
Анатоли Цветанов спечелиха
бронз в дисциплината спортна
табла. Трето място завоюва и
женският отбор по спортна

стрелба в изключител----но оспорваното състезание в тази
дисциплина. С бронзово отличие
за мъжете приключи надпреварата в теглене на въже.
Юбилейното издание на Спартакиадата се отличи и с поразлична и интересна съпътстваща програма, споделят участниците в спортната делегация
на ДП РАО, които са горди с
представянето си и амбицирани
за следващи високи резултати.
Най-голямо удовлетворение за
всички спортисти бе отборната
награда за феърплей на Предприятието, обявена на официалното
закриване на спортното събитие.

Галина Гаврилова –

Александър Казаков –

капитан на женския волейболен отбор:

капитан на мъжкия волейболен отбор:

Висок спортен дух, воля, амбиция – това са задължителните елементи на базова нагласа, когато
се стремиш към победа. Мисля, че нашият отбор
ги демонстрира по време на Спартакиадата,
което ни донесе призовите места в крайното
класиране. Това, което остава невидимо за публиката, са упоритите предварителни тренировки –
всеки от нас, независимо от служебните и личните си ангажименти, отделя време за подготовка всяка седмица. Смятам, че едно от
предимствата на отбора е доброто вътрешно
разпределение на ролите в играта, бързото „разбиране” помежду ни. Дълбоко съм благодарна на
момичетата за начина, по който се справиха в
най-критичния ден, когато се наложи да изиграем
общо пет срещи – това е на границата на физическата и психическата издръжливост. Благодаря
и на хората, които ни подкрепяха през цялото
време, чувстваме се задължени да защитим трудната титла в бъдещи състезания.

Мисля, че класирането ни в челните позиции на
последната спартакиада на енергетиците не е
случайност, а честно изминат път към победата
през предишните ни участия. Постепенно набрахме опит, изградихме отбор, самочувствие и
общи стремежи, които получиха въплъщение в играта ни на това състезание. Тук справедливостта изисква да се отчете, че с разширяването на ДП РАО се разшириха и възможностите
за „селекция”, промени се погледът ни към Спартакиадата и към нашето място в надпреварите,
нараснаха амбициите ни… Радвам се на победите
и поздравявам отбора за отличните резултати. И
искам да отбележа, че най-голямото постижение
е, че обединихме усилията на сериозни и дисциплинирани хора, на които може да се разчита не само
в спорта.
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снимки: Мая Казакова, Данаил Поманов и Георги Разложки

споделени усмивки
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Владимир навърши 10 години на 9 септември.
Едно от любимите му занимания е да пътува.
Тази година не пропусна шансовете си да
посети много нови места. Влади обича да
играе, да реди пъзели, да чете книги и за
разнообразие кара велосипед с дядо си. През
тази учебна година е в четвърти клас.
Проявява интерес към математиката и
английския, а вкъщи помага на мама Виолета
Маринова – организатор-документация на КТ
„Подкрепа” към СП „РАО – Козлодуй”.

-
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Сред най-силните горещини Антония отпразнува своя Първи рожден
ден. През тази година тя
много упорито се потруди, вече ходи съвсем уверено. Бързо разширява
речника си и свободно
общува. С нетърпение
очаква всяко посещение при баба си,
където се чувства отлично. Татко
Анатолий Димчев – ръководител-група ремонт и поддръжка на I и II контур
в СП „ИЕ – Козлодуй”, много обича
малката Антония и нейните желания
са закон за него,
често изпълнява искането на
малкото момиченце да постои зад волана
на автомобила,
а тогава тя му
подарява найхубавата си усмивка.

Милена е на 2 години и
тази есен вече посещава детската градина.
Весела и жизнерадостна, тя върши нещата,
така както сама реши.
На тази крехка възраст
обича да си похапва с
удоволствие и изумява
близки и роднини, когато сладичко си хрупка
кромид лук със същото удоволствие както би си хапвала и сочна ябълка. През отминалия горещ сезон тя е
проявила още едно качество, характерно за повечето
жители, живеещи край р. Дунав – много обича да се
къпе и мокри с водата от пълните съдове, до които
успее да се добере на територията на големия и
слънчев двор на къщата. Крехка и своеволна, тя носи
радост на всички от семейство, а най-много й се радва таткото Георги
Иванов, който работи в група СтБК, СП „РАО – Козлодуй”.


По време на тазгодишния фирмен празник послучай
8 години от създаването на
ДП РАО децата, представени
на последна страница в „ Беседи в зелено”, дефилираха на
импровизираната сцена, от
която поздравиха своите родители и всички служители на
Предприятието.

„БЕСЕДИ В ЗЕЛЕНО”

е подготвен от екипа на
Иформационен център на ДП РАО – Козлодуй.
Контакти: тел.: 0973/ 8 00 96; еmail: info_center @ dprao.bg

