Издание на ДП „Радиоактивни отпадъци” – брой 21, 2013 г.

Предстои обществено обсъждане на Доклада за
ОВОС за извеждането на блокове I - IV

Д

ържавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” получи от Министерство на
околната среда и водите положителна оценка на качеството на
доклада по Оценка и въздействие на околната среда (ОВОС)
на проекта за извеждане от експлоатация на спрените от I до
IV блок на АЕЦ „Козлодуй”.
Въз основа на одобрения от екоминистерството доклад по
ОВОС, МОСВ определя община
Козлодуй и община Мизия за домакини, където ДП РАО трябва
да проведе обществено обсъждане на доклада за ОВОС. Мястото, датата и часът на
провеждане на обществените
обсъждания ще бъдат оповестени в медиите и на сайта на
ДП РАО (www.dprao.bg) най-малко
30 дни преди съгласуваната с
кметовете дата. На тези обсъждания могат да присъстват
всички заинтересовани страни.
Докладът по ОВОС заедно с
всички приложения ще бъдат поставени на обществено достъпни
места, определени от кметовете на Козлодуй и Мизия. Жителите на двете общини могат да
изразяват своето мнение по документите чрез: внасяне на писмени становища в Главно управление на ДП РАО – София или Информационен център – Козлодуй;

запис в Книга за мнения
и становища в двете
общини; на e-mail:
info_center@dprao.bg.
Съобразно изискванията на Конвенцията по
ОВОС в трансграничен
контекст, докладът по
ОВОС с неговите приложения, в превод на
английски език, ще бъде
изпратен на съседна
Румъния, като държава,
участваща в трансграничната
процедура по ОВОС на инвестиционното предложение. При заявен интерес от страна на Румъния, заинтересовани румънски
граждани имат възможност да
участват в обществените об-

съждания на българска територия, както и ДП РАО може да организира на румънска територия
обществено обсъждане на
ДОВОС на проекта за извеждане
от експлоатация на блокове от
I до IV на АЕЦ „Козлодуй”.

Ръководството на Държавно предприятие
„Радиоактивни отпадъци” поздравява всички свои
служители по повод Деня на предприятието!
Уважаеми колеги,
Всички ние вече девет години се стремим към една обща цел,
постигането на която е възможно само чрез обединените ни
усилия. Приемете нашите благодарности и пожелания да
продължите да бъдете все така неотклонно и убедено
движещата сила на предприятието.
Бъдете здрави, енергични и отдадени на работата си.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
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Европейската комисия – с положително становище по
член 37 от Договора за Евратом за извеждането от
експлоатация на I и II блок
Европейската комисия (ЕК)
излезе с официално становище
във връзка с управлението на
РАО, получени при извеждането
от експлоатация на блокове 1 и
2 на АЕЦ „Козлодуй” и тяхното
потенциално въздействие върху
страни-членки на Европейския
съюз (ЕС).
В документа, публикуван в
„Официален вестник на Европейския съюз” на 28 март 2013 г., се
казва: „Изпълнението на плана
за погребване на радиоактивни отпадъци под каквато и да
е форма, получени при извеждането от експлоатация на I и II
блок на атомната електроцентрала „Козлодуй”, намираща
се в България, както при нормална експлоатация, така и в
случай на авария от вида и с

мащабите, посочени в общите
данни, не би довело до засягащо здравето радиоактивно
замърсяване на водите, почвата или въздуха в друга
държава-членка.”
На 16 февруари 2012 г., в съответствие с член 37 от Договора за Евратом, Европейската
комисия е получила от българското правителство Доклад,
изготвен от ДП РАО и наречен
„Общи данни относно плана за
погребването на радиоактивни
отпадъци в резултат на извеждането от експлоатация на първите два спрени блока на АЕЦ
„Козлодуй”. В доклада се разглежда и анализира потенциалното въздействие върху трети
страни-членки вследствие извеждането от експлоатация на I и II

блок. Докладът и допълнителната информация, която Комисията е поискала, са разгледани
от Експертната група по член
37, съставена от представители
на страните-членки на ЕС. Становището на Комисията е изготвено след обстоен анализ на
представените от българска
страна материали.

Финансиране за дейностите на спрените I и II блок
На своето редовно заседание на
22 май 2013 г., Министерски
съвет на Р България прие Постановление за предоставяне на финансови средства в размер на 10
млн. лева от централния бюджет
за 2013 г. по бюджета на министерството на икономиката,
енергетиката и туризма за финансово осигуряване на дейнос-

тите по управление на I и II блок
на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.
С разработването на Актуализираната стратегия за извеждане от експлоатация на блокове
I-IV на АЕЦ „Козлодуй” (2006 г.) е
приета концепцията за непрекъснат демонтаж, която предвижда
дейностите по
извеждане
от експлоатация
до статус
„кафяво
поле” да
завършат
до 2030 г.
Такъв срок
за завършване на
дейнос-

тите по извеждане от експлоатация е заложен и в Стратегията за управление на
отработеното ядрено гориво и
радиоактивните отпадъци до
2030 г., приета от Министерски
съвет на 5 януари 2011 г.
Концепцията за непрекъснат
демонтаж изисква финансиране
на повече дейности по извеждане
от експлоатация и човешки ресурси за извършване на тези дейности. Осигуряването на необходимите средства за изпълнение на дейностите на специализираното поделение „Извеждане
от експлоатация” на ДП „Радиоактивни отпадъци” ще гарантира изпълнението на поетите
ангажименти от България пред
Европейската комисия за извеждане от експлоатация на I и II
блок на АЕЦ „Козлодуй” в съответствие с приетия график.
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Приета бе първата редакция на техническия
проект за Националното хранилище за РАО
На 19 април 2013 г. на заседание
на Експертния технически
съвет на ДП РАО беше разгледана и приета редакция № 1 на
техническия проект на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО). В работата на
Съвета взеха участие експерти
на ДП РАО, изтъкнати специалисти и научни работници –
консултанти на предприятието,
експерти от международния
консултант – Група за управление на проекти по извеждане от
експлоатация и НХРАО, както и
независими експерти.
Проектът е разработен професионално, на високо техническо
ниво и съгласно изискванията на
заданието, установиха участниците в Съвета. Те констатираха, че са извършени необходимите корекции спрямо идейния

проект и са отстранени всички
забележки, направени от Риск
одита, по инициатива на Агенцията за ядрено
регулиране (АЯР).
Към сегашната
редакция на проекта са отправени някои малки
технически забележки и препоръки, след отстраняването на които качеството
му ще се повиши още повече.
Следващият вариант ще бъде
представен на ДП РАО в рамките на един месец и половина.
Изпълнителният директор на
ДП РАО Дилян Петров обобщи:
„В целия дълъг процес по пътя за
изграждане на хранилището остават само три ключови мо-

мента: окончателно одобрение
на техническия проект след изпълнение на последните препоръки към него; получаване на
собственост върху терена на
съоръжението и заповед от АЯР
за одобрение на площадката, за
която в Агенцията вече са внесени всички необходими документи, включително предварителна оценка на безопаността”.

Прием на „исторически” радиоактивни отпадъци
На 24 и 25 април 2013 г. СП
„ПХРАО – Нови хан” изпълни договор за приемане на спряна от
употреба гама-облъчвателна
уредба (ГОУ) от Добруджанския
земеделски институт (ДЗИ) и
за приемане на РАО от минали
практики. Проектът се финансира от Министерство на енер-

гетиката на САЩ в рамките на
Инициативата за намаляване на
радиологичната заплаха в глобален мащаб. Задачата беше изпълнена съгласно изричните указания на Агенцията за ядрено регулиране за осигуряване на радиационната безопасност и
физическата защита на дейностите по демонтажа, изтеглянето извън
сградата, натоварването на
специализираното транспортно средство
на ДП РАО и
транспорта.
Превозът от
гр. Добрич до
СП „ПХРАО –
Нови хан” беше

осъществен с пилотиращи автомобили на регионалните структури на полицията и гражданска
защита.
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Дилян Петров, изпълнителен директор:

НАЙ-ВИСОКОТО ПОСТИЖЕНИЕ Е ПОСТИГНАТОТО ДОВЕРИЕ

Господин Петров, ДП РАО отбелязва 9-ти рожден ден.
Как ще определите най-съществената промяна през последната
година?
Най-видимата промяна е в числения състав, броят на работещите
в предприятието се увеличи с
почти една трета. Респективно,
нараснаха активите, настъпиха
промени във финансирането. Това
се случи с прехвърлянето на III и IV
блок към ДП РАО за управлението
им като съоръжения за РАО. За
съжаление, имаме най-големият
проект в Европа по извеждане на
ядрени мощности – четирите
спрени блока на АЕЦ.
Другата много осезаема и съществена промяна е в отношението на обществеността –
станахме много по-познаваеми, хората в значително по-голяма степен разбират нашите задачи и
приемат работата ни. Това е
много насърчително, повлия на визията ни като цяло, дори ако
трябва да се съди и по детайли,
например, новата концепция на
официалния сайт създава една поактуална представа за нас.
Новите моменти в работата?

Те са в това, че напоследък всички европейски
институции, имащи отношение към нашата дейност, започнаха да
проявяват подчертано внимание към нас, да ни
включват в различни форуми, да следят отблизо и
да се интересуват от нашата работа. Формира се
позитивно отношение, получаваме професионално
признание и извън България. Малко е парадоксално,
но изглежда ни наблюдават и оценяват повече
„навън”, някак страната ни е вгледана в собствените си проблеми и
някои неща остават незабелязани.
Факт е, че напредък в работата
ни беше отбелязан в различни документи на Европейската комисия,
на Европейската банка за възстановяване и развитие, няма да ги изброявам, но в крайна сметка това
промени с положителен знак нагласите на европейските институции
за увеличаване на финансирането
на проекти по извеждане на ядрени
мощности и по изграждане на национално хранилище, което не е
без значение за страната ни.
Най-неотложните предстоящи
задачи в периода до юбилейната
10-та годишнина?
Трябва да започне строителството на националното хранилище – един сложен проект, с
чието развитие през последните
години се справяме успешно и се
гордеем с напредъка му.
Трябва още повече да разширим
диалога с обществеността, за да
разкажем за процесите на извеждане и тяхното влияние върху околната среда – скоро ни предстои
публично обсъждане на този док-

лад – един внушителен многоаспектен документ. Важно е обществото да получи информация по
темата, тъй като сред неотложните задачи е получаване на лицензия и старт на дейностите за
същинско извеждане на първите
два блока. Хората от региона
трябва да са спокойни, че с тези
процеси се занимават достатъчно
подготвени специалисти, че всяка
стъпка се преценява задълбочено,
че всяко действие се контролира
строго във връзка с безопасността.
Третият важен момент е подобряването на работата ни от финансова гледна точка, никога не
забравяме, че средствата, осигуряващи дейностите ни, идват от национални фондове, това са пари на
държавата и българските данъкоплатци. Направихме целенасочени
анализи в това отношение, стремихме се и вече създадохме обективна база за икономии. Тя се
гради на обстоятелството, че
процесът по разширяване на предприятието приключва, преструктурирането му – също, и това ще
осигури много по-добра възможност за планиране и организация
на разходите. Имаме ясно очертана стратегия за оптимизация на
финансовите ресурси.
Адаптираха ли се новите хора,
които се присъединиха към ДП
РАО през пролетта на тази година?
Трябваха ни точно определени специалисти за целите на извеждането и управлението на
европейските проекти. Съставът
на хората по тяхната квалификация беше предварително определен,
но мисля, че успяхме да постигнем
възможно най-добрия компромис –
да прехвърлим досега работещите

на III и IV блок, като в същото
време да удовлетворим изискванията на българските и европейските институции към тяхната
професионална подготовка. Убеден
съм, че с новия поток хора, които
се присъединиха към ДП РАО през
последната година, се повиши още
повече нивото на професионална
компетентност и се подобри човешкият ресурс на предприятието.
Наскоро в разговор главният инженер на СП „Управление на РАО III и IV блок” Рашо Първанов, сподели, че у хората вече няма чисто
човешката тревога за работното
място, съпътстваща очакването и
прехода на специалистите от
двата блока към ДП РАО. Нещата
се случват и аз с удовлетворение
мога да заявя, че всичко, с което
се ангажирахме пред тези хора, успяхме да изпълним.
В какво, в качеството Ви на изпълнителен директор, все още
трудно срещате разбиране?
Има прекалено много нетърпение у
част от работещите в ДП РАО.
Те са заредени с очакване за незабавно структуриране и преструктуриране, за „наместване” на
позиции. Те не желаят да разберат, че има правила, процедури,
свързани с време, които трябва да
спазим категорично на фона на сериозната динамика през последните месеци. ДП РАО не е
търговско дружество, нямаме
право на някои решения без санкция
на Управителния съвет на фондовете „РАО” и „ИЕ” с принципал министъра на икономиката и
енергетиката. Да си призная, аз
лично също не съм от търпеливите, но няма как да пренебрегнем
факта, че предприятието е сравнително млада, бързо разраснала се
организация, която трябва да из-

върви своя път на изграждане.
Иска ми се работещите в ДП РАО
ясно да разберат, че за всички нас
е най-добре да имаме отлично работеща вътрешна структура, изградена върху строги правила. Това
е гаранция за развитието на всяка
организация, което в крайна
сметка се отразява положително и
върху всеки отделен нейн член.
А какво Ви носи удовлетворение?
Доверието на хората, което води
до добри резултати. Радва ме, че
нашите специалисти, особено
свързаните с извеждането, започнаха да осмислят сегашната си работа като също толкова сериозно
професионално предизвикателство,
колкото е и експлоатацията на ядрените блокове.
Удовлетворение носи и фактът,
че успяхме да запазим броя на работните места с висок стандарт
в региона, а това означава добро
качество на живот за хората,
които ги заемат, и за техните семейства. Не по-малко важно е, че
тези специалисти са носители на
уникални знания, чудесно е, че те
ще имат възможността да останат в активна професионална

среда, да съхранят и развият
опита си. И кой знае… може би
някой ден той отново ще е необходим на страната. И бих допълнил,
че няма съществени забележки от
страна на регулатора по спазване
на лицензионните условия, включително – по подготовката на персонала, защото, нека си спомним, че
до неотдавна се изразяваха съмнения в потенциала на ДП РАО да изпълни сложните си задачи по
демонтаж и последващо извеждане,
по управление на европейските
проекти…
Вашите пожелания за Празника и
годишнината?
На първо място – нека всички да
продължат да изискват от ръководството да ставаме все подобри в управлението на
процесите в ДП РАО. В същото
време – нека всеки от работещите в предприятието бъде също
толкова взискателен към себе си,
да се стреми към професионалното
си развитие. Така всички ние ще
имаме по-високи резултати в постигането на колективните и на
личните цели.
Да сме живи и здрави!

ДП РАО беше удостоено с почетна грамота и плакет за „Подкрепа на
детската и младежката политика на Община Козлодуй”. Официалната
церемония по връчването, която се състоя на 20 май 2013 г., бе част
от събитията, посветени на Деня на българската просвета и култура
и на славянската писменост.
Отличието бе получено от директор „Управление на РАО” – Георги
Разложки, който благодари от името на изпълнителния директор Дилян Петров и ръководството на предприятието и заяви, че
ДП РАО ще продължи последователно да
развива инициативи, свързани с младите
граждани на Общината, защото това се
обуславя и от един от основните принципи
в мисията на организацията: да се грижи
за чистотата на околната среда така, че
да не се обременяват бъдещите поколения.

6

международен опит

бр. 21, 2013 година

Семинар на тема „Оценка на разходите
при извеждане от експлоатация”
От 22 до 26 април 2013 г. в централата на Международната агенция по
атомна енергия (МААЕ) във Виена се е състоял междурегионален семинар, свързан с разходите при извеждане от експлоатация на ядрени мощности. От страна на ДП РАО в обучението взе участие Петко Петков –
ръководител на сектор „Планиране и отчет”, Дирекция „Финансово-счетоводно осигуряване”, който разказа подробности за форума.
Основната цел на курса бе да се
популяризира използването на унифицирана методология при остойностяване на разходите по извеждане от експлоатация в различните държави. Участниците бяха
от 22 страни от пет континента.
Така данните, изчислени чрез използването на един и същ модели,
могат да бъдат коректно сравнявани и по-качествено анализирани.
Основните обекти на проведеното обучение бяха ISDC и CERREX. По своята същност ISDC
(International Structure of Decommissioning Costing – международна
структура на разходите по ИЕ)
представлява йерархична структура на типичните категории разходи по ИЕ. Тя е наследник на първоначалната структура, представена през 1999 г. в т. нар. „жълта
книга”, която от своя страна е из-

ползвана за остойностяване на
разходите в гл. 21 на Плана за Извеждане от експлоатация на I и II
блок на АЕЦ „Козлодуй”.
Другият ключов момент в обучението е т. нар. CERREX – софтуер, разработен и предоставен
за безплатно ползване от МААЕ.
CERREX е акроним на Cost Estimation for Research Reactors in Excel
(оценка на разходите за изследователски реактори в
среда на Ексел).
Практическата част
на курса премина изцяло в работа върху
изчисления в CERREX.
Това е средата, в
която се извършва
групиране, категоризиране и калкулиране
на разходите по ИЕ.
Работихме в екипи

от 10 души, водени от консултант
от МААЕ, който ни обясняваше методите и подходите при остойностяването на отделните
дейности. Всеки екип разглеждаше
различни изходни условия, като в
края на курса всяка група представи остойностен модел и доклад за обосновка на резултатите.
На тази основа ДП РАО продължава да поддържа висок стандарт
на работа, като се стреми към използване на последните стандарти в една област, в която
светът тепърва трупа опит, а
именно финансовия аспект на извеждането от експлоатация.

ДП РАО домакинства семинар на МААЕ
В периода 27-31 май 2013 г. в България се проведе регионален семинар на Международната агенция за
атомна енергия (МААЕ) на тема

„Извеждане от експлоатация на
АЕЦ с реактори тип ВВЕР”.
Във форума взеха участие експерти от Германия, Норвегия,
Русия, Украйна, Казахстан, Румъния,
Унгария, Литва,
Чехия, Словакия и
представители на
МААЕ. От българска страна в работата на семинара
се включи група
ръководители и
експерти от ДП
РАО, които представиха в няколко

презентации опита на Предприятието по основната тема. В събитието участваха и представители на Агенцията за ядрено регулиране и неправителствената организация БУЛАТОМ.
Форумът бе открит от директор
на дирекция „Извеждане от експлоатация” в ДП РАО – Георги
Гьошев.
Последните два дни от семинара
протекоха в Козлодуй, където
участниците посетиха спрените
блокове на атомната централа,
за да се запознаят с хода на демонтажните дейности, които са
ангажимент на ДП РАО.
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Празник „Нашето зелено бъдеще”

в

атмосфера на много радостно вълнение и размяна
на творчески идеи премина
и тази година празникът, свързан
с финала на конкурса за детски художествено-приложни творби „Нашето зелено бъдеще”. За шеста
поредна година ДП РАО даде възможност за творческа изява и
надпревара на най-малките жители на Община Козлодуй – децата на възраст между 5 и 10
години. В своите композиции те
показаха необикновена фантазия,

много талант и разнообразие от подходи в отговор на темата и условията на конкурса. През
тази година в инициативата се включиха рекорден брой деца – 430,
които представиха общо
132 творби. Журито, ръководено от председателя на ОбС – г-жа Мая
Занева, наистина бе сериозно затруднено при
избора на най-добрите
композиции, поради което бяха
присъдени и
много допълнителни специални
награди.
Най-високите
индивидуални отличия получиха първокласникът Марио Христов от
с. Гложене и Анелия Тихомирова (10 г.) от с. Хърлец,
която сподели, че работи
по своята идея още от
края на миналата година.
Награждаването
се състоя по традиция в навече-

рието на Великденските празници.
Децата, техните родители и преподаватели бяха поздравени от
г-н Георги Разложки – директор
„Управление на РАО”.
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споделени усмивки
Марина Казакова се появи на
бял свят на 7 май 2013 г.
„Сама си избра датата – 18
дни по-рано от предвиденото”,
казва щастливата й майка и
съзира в това първата проява
на характера на момиченцето.
Детето с романтично морско
име е „кръстено само на себе си”, разкриват мама и
татко. Малката госпожица е родена с хармоничните
мерки 3, 400 кг тегло и 51 см ръст. В момента Марина е
много „кротичка и не създава абсолютно никакви тревоги” на родителите си – Мая и Александър Казакови, и
двамата служители на ДП РАО в поделенията в град
Козлодуй. Въпреки това, в грижите за бебето младото
семейство получава солидна подкрепа и от двете баби.

Стефани е на 12
години и в момента
любимото й занимание е рисуването. В
същото време тя с
удоволствие посещава часовете по
математика, където
с лекота решава
трудните задачи.
Нейните мечти са
свързани със спорта. Момичето се
стреми да се включи в отбора по волейбол. Другата й спортна страст е плуването – след почивката на море през
миналото лято открива, че не се страхува от водата и докато нейната майка
Фатме Мустафа Асан, която работи в
СП „ИE – Козлодуй”, се опитва да й обясни как се плува, Стефи вече е направила
първите си загребвания във водата. По
този повод момичето споделя: „Плувам с
лекота и смятам това лято често да посещавам басейна.” С радост гостува на
баба и дядо на село, където са повечето
й приятели. Там нейно хоби е екстремното спускане с велосипед, а най-верен приятел е нейният дядо. Обича да се рахожда
с татко си, защото с него пазаруването
е удоволствие.
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Трайчо е
внуче на
Найден
Кръстев,
който работи в СП
„РАО – Козлодуй” от
самото създаване на Управление „РАО
и ОЯГ” и много се гордее с факта, че
е част от ДП РАО, като манипулант
РАО – старши. На 29 март 2013 г.
малкият Трайчо е навършил 3 години,
а рожденият ден е бил отпразнуван
подобаващо с торта и много подаръци. „Да е жив и здрав и да носи много
радост на мама и тати, с които детенцето живее в гр. София!” – му пожелава дядото. По празниците Трайчо
е най-желаният гост на баба и дядо в
с. Долни Цибър. Там той се чувства
много уютно, помага на баба при храненето на домашните животни, а с
дядо Найден ходят на реката и ловят
големи риби. В разходките ги придружава и верният другар – кучето Хера.

Дилян Илиев е само на 9 години, но вече мечтае като порасне да стане професор.
Стремежът на момчето към
научно поприще очевидно е съвсем сериозен, ако се съди по
фактите, които изброява неговата майка – Павлина Личева,
специалист „Анализи, експлоатационна дейност и контрол
на документация” в СП „ИЕ –
Козлодуй”: „Дидо е прочел повече
от 10 енциклопедии, в момента е на „Човешкото тяло”.
По телевизията гледа само „Дискавъри”. Още на 4 годинки смяташе на ум задачи с трицифрени числа. Непрекъснато прави експерименти с нещо.” Освен това Дилян
има склонност към изкуството. Той стана носител на
специално отличие в конкурса „Нашето зелено бъдеще”.
И…като всяко дете обожава да ходи в „Мак Донълдс”.

„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

