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СЪКРАЩЕНИЯ
на български
АДС

Акт за държавна собственост

АЕЦ

Атомна електрическа централа

АИС

Автоматизирана информационна система

АКБ

„Археологическа карта на България”

АМС

Автоматични метеорологични станции

АЯР

Агенция за ядрено регулиране

ББ

Бризгален басейн

БДУВДР

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район

БПК5

Биологична потребност от кислород

БФК

Битово-фекална канализация

ГИС

Географска информационна система

ГОК

Главен отводнителен канал

ДНБПО

Депо за нерадиоактивни битови производствени отпадъци

ДНО

Депо за неопасни отпадъци

ДОВОС

Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда

ДП „РАО”

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”

ЕБВР

Европейска банка за възстановяване и развитие

ЕВРАТОМ

Европейската общност за атомна енергия

ЕМП

Електромагнитни полета

ЕО

Екологична оценка

ЕП

Електропроизводство

ЕС

Европейски съюз

ЗБИЯЕ

Закон за безопасно използване на ядрената енергия

ЗВ

Закон за водите

ЗЗ

Защитени зони

ЗКН

Закон за културното наследство

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗНЗМ

ЗПЗМ

Зона за неотложни защитни мерки (зона от 30 km, определена за целите на
Аварийното планиране (на база дозово натоварване) и съвпада с
Наблюдавана зона (НЗ).
Зона за превантивни защитни мерки

ЗДС

Закон за държавната собственост

ЗС

Заводски строежи

ЗТ

Защитени територии

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ИАОС

Изпълнителна агенция околна среда

ИАППД

Изпълнителна агенция за поддържане и проучване на река Дунав

ИЕД

Индивидуална ефективна доза

ИЕО

Индивидуални емисионни ограничения
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ИП

Инвестиционно предложение

КАВ

Качества на атмосферен въздух

КЗ

Контролираната зона

МААЕ/IAEA

Международна Агенция за Атомна Енергия

МДА

Минимално детектируемата активност

МЗ

Министерство на здравеопазването

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МКОРД

Международна комисия за опазване на река Дунав

МКРЗ/ICRP

Международна комисия по радиационна защита

МОАБ

Междинен отчет за анализ на безопасността

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРЗ

Максимално разчетно земетресение

МРР

Министерство на регионалното развитие

МС

Министерски съвет

МШК

скала на Медведев-Шпонхойер-Карник

НАИМ – БАН

Национален археологически институт с музей – БАН

НЕМ

Национална екологична мрежа

НЗ

Наблюдавана зона

НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

НИНКН

Национален институт за недвижимо културно наследство

НИПК

Национален институт за паметници на културата

НКЦ

Недвижима културна ценност

НРБ

Норми за радиационна защита

НСМОС

Националната система за мониторинг на околната среда

НХРАО
НЦРРЗ

Национално хранилище за ниско и средно активни радиоактивни
отпадъци.
Национален център по радиобиология и радиационна защита

НЯМ

Нова Ядрена Мощност

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОНРЗ

Основни норми за радиационна защита

ОРУ

Открити разпределителни уредби

ОЯГ

Отработено ядрено гориво

ПАБ

Предварителен анализ на безопасността

ПД

Продукти на делене

ПДК

Пределно допустими концентрации

ПЗ

Проектно земетресение

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ПК

Паметник на културата

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПТП

Пътно транспортно произшествие

ПУРБ

План за управление на речния басейн

РАО

Радиоактивни отпадъци
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РДВ2000/60/ЕС

Рамкова директива за водите

РИМ

Регионален исторически музей

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и водите

РМ

Радиоекологичен мониторинг

РМС

Решение на Министерски съвет

СММ

Система за метеорологичен мониторинг

СЗО / WHO

Световна Здравна Организация

СП „ИЕ 1-4 блок”

Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1-4 блок”

СП „РАО-Козлодуй“

Специализирано предприятие “Радиоактивни отпадъци”

СП НХРАО

Специализирано поделение „НХРАО”

ССКРАО

Склад за съхранение на кондиционирани РАО

СТС

Специализирани транспортни средства.

ТК

Топъл канал

ТЛД

Термолуминисцентни дозиметри

УАСГ

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

УТЦ

Учебно-технически център

ФПЧ

Фини прахови частици

ХЗЗМ

Хранилище за замърсени земни маси

ХМС

Хидро-метеорологична станция

ХПК

Химична потребност от кислород

ХОГ

Хранилище за съхранение на отработено гориво под вода

ХССОЯГ

Хранилище за сухо съхранение на ОЯГ

ХТС

Хидро технически съоръжения

ЦПРАО

Цех за преработване на РАО

ЧЗ

Чиста зона

на латиница
EUR

European Utility Requirements(Европейски изисквания)

NPP

Nuclear Power Plant (Атомна електроцентрала)

UNSCEAR

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation

CLP

Регламент (ЕО) № 1272/2008 Регламент за класификация и етикетиране на
опасни химични вещества и смеси

IUCN

Международен съюз за защита на природата

REACH

Регламент (ЕО) № 1907/2006 за Регистрация, оценка, разрешаване и
ограничаване употребата на химикали Директива 67/548/ЕИО

PCBs

Полихлорирани бифенили, полихлорирани терфенили,
монометилтетрахлордифенил метан, монометилдихлордифенил метан,
монометилдибромдифенил метан и всяка смес, съдържаща над 0.005
тегловни %.
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ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
бариера

всяка физическа (инженерна или естествена) преграда, която
предотвратява или възпрепятства разпространението на
радиоактивни вещества и предпазва РАО от вътрешни и
външни неблагоприятни въздействия, както и защита от
йонизиращи лъчения

геоложко погребване

разполагане на РАО в стабилна геоложка формация на
дълбочина няколкостотин метра или повече под
повърхността с цел да се осигури дългосрочно изолиране на
радионуклидите от биосферата

затваряне

завършване на всички операции в определен момент след
разполагане на радиоактивните отпадъци в съоръжение за
погребване. Това включва заключителните инженерни или
други работи, необходими за привеждане на съоръжението в
безопасно състояние за дълъг период

защитена зона

зона, определена за целите на физическата защита и
намираща се в рамките на площадката на ядрено съоръжение
или друг обект, в който се използват или съхраняват ядрени
материали или радиоактивни вещества, която се намира под
постоянно наблюдение на охрана или електронни прибори,
обкръжена е от физическа бариера с ограничен брой входни
пунктове и достъпът до която е възможен само за лица със
специални пропуски

зона с контролиран достъп

зона, определена за целите на физическата защита, която
обхваща територия около защитената зона на ядреното
съоръжение, достъпът до която се контролира и може да бъде
ограничен за превозни средства

зона
за
превантивни територия около ядреното съоръжение или обекта, в чиито
граници централните и териториални органи на
защитни мерки (ЗПЗМ)
изпълнителната власт създават организация за прилагане на
незабавни защитни мерки при обявявана на обща аварийна
обстановка, т.е. преди или веднага след изхвърляне на
радиоактивни вещества в околната среда с цел
предотвратяване и ограничаване на риска от възникване на
тежки детерминистични ефекти за лица от населението
избор на площадка

процес на определяне на подходящо място за изграждане на
дадено ядрено съоръжение или обект с източници на
йонизиращи лъчения, включително извършване на
подходяща оценка и определяне на проектните основи

категория 2

ниско и средноактивни отпадъци, съгласно Наредба за
безопасност при управление на РАО, РАО, съдържащи
радионуклиди в концентрации, които изискват мерки за
надеждно изолиране и задържане, но не изискват специални
мерки за отвеждане на топлоотделянето при съхраняване и
погребване. РАО от тази категория се подразделят
допълнително на:
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а) категория 2а - ниско и средноактивни отпадъци,
съдържащи предимно краткоживеещи радионуклиди (с
период на полуразпадане не по-дълъг от този на цезий-137),
както и дългоживеещи радионуклиди на значително по-ниски
нива на активност, ограничена за дългоживеещите алфаемитери под 4.106 Bq/kg за всяка една отделна опаковка и
максимална средна стойност на всички опаковки в
съответното съоръжение 4.105 Bq/kg; за такива РАО се
изисква надеждно изолиране и задържане за период до
няколкостотин години;
(б) категория 2б - ниско и средноактивни отпадъци,
съдържащи дългоживеещи радионуклиди при нива на
активността на дългоживеещите алфа-емитери, надвишаващи
границите за категория 2а;
повърхностно погребване

погребване на РАО в съоръжение, разположено на
повърхността или до няколко десетки метра под нея, чрез
използване на инженерни и/или природни бариери

погребване

разполагане на радиоактивни отпадъци в подходящо
съоръжение или място без намерение за последващото им
извличане

съхраняване

складиране на радиоактивни вещества, в съоръжение, което
осигурява ограничаване на тяхното въздействие, с намерение
за извличането им.

Управление
на всички дейности, които са свързани с манипулирането,
предварителното
преработване,
преработването,
радиоактивни отпадъци
кондиционирането, съхраняването и погребването на
радиоактивни отпадъци, с изключение на превозването им
извън площадката
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УВОД
Докладът за Оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на Инвестиционното
предложение/ИП за „Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и
средноактивни радиоактивни отпадъци – НХРАО“ в местността „Радиана” в землището
на с. Хърлец, Община Козлодуй Област Враца, ЕКАТТЕ 775548 се изготвя в съответствие с
чл. 95, ал. 2 на Закона за опазване на околната среда/ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и
доп. ДВ, бр. 22/11.03.2014 г.), и чл. 9, ал. 1 и ал. 4, чл. 10, ал.1 и ал. 3 от Наредба за
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр.
25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 94/30.11.2012 г.). ДОВОС се разработва въз основа на
сключен договор между ДП”РАО” и „Екоенергопроект" ООД от Колектив експерти за
оценка на въздействие на ИП върху отделните компоненти и фактори на околната среда.
Изграждането на НХРАО е възложено на ДП „РАО” с Решение на Министерски съвет №683
от 25 юли 2005г. Съгласно Решение на МОСВ по оценка на въздействието върху околната
среда № 21-9/ 10.11.2011г. е одобрено осъществяването на Инвестиционното предложение за
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни
радиоактивни отпадъци– НХРАО“. Съгласно писмо № Ж-320/19.12.2013 г. на МОСВ ДП
„РАО” е уведомено за отмяна на горното Решение, вследствие на Решение №
15645/26.11.2013 г. на ВАС, петчленен състав, постановено по адм.дело № 12075 от 2013г.за
оставено в сила Решение № 11040/22.07.2013 на ВАС, тричленен състав, постановено по адм.
дело № 14 1090 / 2011 г.
Във връзка с мотивите за решението на ВАС (вследствие на Решение № 15645/26.11.2013 г.
на ВАС, петчленен състав, постановено по адм. дело № 12075 от 2013г.за оставено в сила
Решение № 11040/22.07.2013 на ВАС, тричленен състав, постановено по адм. дело № 14 1090
/ 2011 г.) и съобразно обществения интерес МОСВ препоръча да се извърши актуализация на
Заданието за обхвата и съдържанието на ОВОС, и да се проведат допълнително консултации,
освен уведомените вече за ИП. Изготвено е Актуализирано Задание за обхвата и
съдържанието на ДОВОС, подлежащ на нова процедура, съгласно поставените изисквания на
МОСВ. Обхватът на актуализираното задание е изцяло съобразен с изискванията на чл. 10
от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната
среда и с поставените изисквания на МОСВ с писмо № Ж-320/19.12.2013 г. и писмо
изх.№26-00-1943/15.08.2014 г.
В настоящия ДОВОС са взети предвид и постигнатите междинни резултати и заключения в
хода на изпълняваните към момента проекти за обосноваване изграждането на НХРАО.
Взети са предвид и всички мотиви за направени пропуски, представени в решението на ВАС
В настоящия ДОВОС са взети предвид и всички направени препоръки за допълнения и
корекции, съгласно писмо на МОСВ № 26-00-1943/05.12.2014 г. за определяне оценка на
качеството на ДОВОС и приложения към него ДОСВ на Инвестиционното предложение „
Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци”
(НХРАО), представени за становище от Възложителя с писмо вх.№ 26-00-1943/20.10.2014 г.
Основните цели на настоящата оценка на въздействие върху околната среда на
Инвестиционното предложение /ИП/ на ДП „РАО” са:
 Да се оцени на ранен етап въздействието върху всички компоненти на околната
среда и факторите, които й въздействат и най-вече върху здравето на хората в района
и обслужващия персонал в периода на строителство, експлоатация и затваряне на
хранилището.
 Да се предложат мерки за свеждане до минимум негативните влияния върху
околната среда на ИП.
 Да се очертаят основните екологични параметри на ИП и да се изясни въздействието
му върху околната среда по време на строителството му, след влизането му в
експлоатация и при закриване.
НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ,
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Тъй като НХРАО трябва да бъде изградено, експлоатирано и затворено по начин осигуряващ
дълговременното изолиране на радиоактивните отпадъци от човека и околната среда в
настоящия ДОВОС е оценено неговото затваряне и потенциалното му въздействие през следексплоатационния период. Съгласно българското законодателство в ядрената област също е
предмет на лицензионен режим и е необходимо да бъде проведена отделна процедура по
ОВОС преди затваряне на съоръжението. Проектът се разработва и в съответствие с
Политиката на ЕБВР от 2008г. в облстта на околната среда и изискванията за прилагането й.
При разработването на Доклада за ОВОС задължително се спазват изискванията на законите,
наредбите, правилниците, нормите, стандартите на Република България и основните
Директиви на ЕС, свързани с опазване на околната среда и имащи отношение към проекта.
Като приложение към Доклада за ОВОС се разработва и Доклад за оценка на степента на
въздействие на Инвестиционното предложение с предмета и целите за опазване на
защитените зони в съответствие с Наредба за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета
и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 год., посл. изм. ДВ.
бр.94 от 30.11 2012 г.)
Важен аспект на процедурата по ОВОС са обществените обсъждания. Дейностите свързани с
участието на обществеността са описани в План за ангажиране на заинтересованите страни.
Документът е достъпен на интернет страницата на ДП РАО и дава информация необходима
за ефективното участие на обществеността, вкл. информация за начина на контакт, чрез
който могат да бъдат изразени мнения, предложения и задавани въпроси.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Юридическо лице:
Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”
Изпълнителен директор:
инж. Дилян Петров
1797 София, бул. “Г. М. Димитров” 52 A, ет. 6
Адрес:
гр. София
Град:
София
Община:
+359 2 9035 100
Телефон:
+359 2 962 50 78
Факс
http://dprao.bg/
Интернет страница:
info@dprao.bg
Ел. поща:
Ира Стефанова
Лице за контакт:
+359 02/9035135
Телефон:
ira.stefanova@dprao.bg
Ел. поща:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - ФИРМАТА, РАЗРАБОТИЛА ДОВОС
Разработил ДОВОС
“Екоенергопроект” ООД
Управител:
инж. Красимира Крумова
1407 София, бул."Джеймс Баучер" 51 ет.17; офис 1707
Адрес за кореспонденция:
02 / 862 93 21
Телефон / Факс:
office@ecoep.com
Ел. поща:
Ръководител на колектив от инж. Стела Иванова
експерти
Д-р Нели Громкова
Зам. ръководител на
колектив от експерти
Даниела Велева
Координатор:

НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ,

СТР. 14

НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА
ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА
НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“

1

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.1

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

НА

ПЛОЩАДКАТА

НА

НХРАО

И

СЪЩЕСТВУВАЩАТА

ИНФРАСТРУКТУРА

НХРАО се предлага след редица направени допълнителни изследвания и сравнения на
другите предлагани площадки по всички критерии да бъде разположено на площадка
„Радиана”, намираща се непосредствено до АЕЦ „Козлодуй” между два пътя, един на север,
контролиран от АЕЦ и считан за вътрешно ведомствен път на централата и участък от
републикански път II -11 Козлодуй-Хърлец-Мизия на юг - Фигура 1.1-1. Областта в
оранжево (
), показва площта на площадка „Радиана“.

ФИГУРА 1.1-1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА „РАДИАНА“

Площадката отстои на 3.3 km югоизточно от регулационната линия на гр. Козлодуй, 4.3 km
северозападно от строителните граници на с.Хърлец и на около 4.2 km югозападно от десния
бряг на р.Дунав. Площта й е около 46 ha, с почти правоъгълна форма и максимални размери
470 x 1250 m и попада в 2-km зона за превантивни защитни мерки ЗПЗМ на АЕЦ „Козлодуй”
–Фигура 1.1-2.
Площадката е разположена на склон. Средният наклон на площадката е 8º30’. Попада в
северната периферия на Мизийския регион. Склонът оконтурява от юг крайдунавската
Козлодуйска низина. Според проведените от ЕС „стрес тестове“ максималната кота, която
може да бъде наводнена веднъж за период от 10 000 години с вероятност р=0.01% е 33.50 m,
т.е. доста под котата на площадката.
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ФИГУРА 1.1-2 СХЕМА НА 2 KM ЗОНА ЗА ПРЕВАНТИВНИ ЗАЩИТНИ МЕРКИ (ЗПЗМ) И ПЛОЩАДКА
„РАДИАНА“

През последните четири десетилетия площадката „Радиана” е подробно проучена; отначало
като част от изследванията за определяне на мястото на площадката на АЕЦ “Козлодуй”, а
между 2007г. и 2011 г., са извършени детайлни анализи на разполагането на площадката на
НХРАО. През 2011г. Геологическият Институт на Българската Академия на Науките
извършва проучване: “Прогноза за евентуално изменение на хидрогеоложките условия на
равнината част на площадка „Радиана“ при най-неблагоприятни хидроложки,
хидротехнически и климатични условия и оценка на опасността от ерозия и наводнение“.
Направените подробни проучвания на площадката „Радиана” показват, че площадката не е
заплашена нито от наводнение, нито от ерозия, причинени от река Дунав, като
прогнозираното максимално покачване на нивото на водата е 0.9 m. Установено е, че
геоложките характеристики на площадката „Радиана” са подходящи за желаните цели. За
целите на проектиране на НХРАО са проведени допълнителни проучвания на площадката.
през м. ноември и м. декември 2012 г. от Геологическия Институт на БАН за уточняване на
котата на залягане на плиоценските седименти”. “Изработване на геолого-хидрогеоложки
профили – от платото през площадка “Радиана” до р. Дунав” и „Изработването на
хидрогеоложка карта в района на НХРАО на площадка „Радиана” охарактеризира
допълнително избраната площадка за НХРАО.
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1.2

НЕОБХОДИМИ

ПЛОЩИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА
СТРОИТЕЛСТВО И ФАЗАТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИП

ПО ВРЕМЕ НА ФАЗАТА НА

Статутът на земята, попадаща на площадката и в нейния район, по актуална информация от
общинската служба Земеделие и гори и Агенцията по кадастър, геодезия и картография е
показана на Фигура 1.2-1 , а в Таблица 1.2-1 – площта им.

ФИГУРА 1.2-1 КАРТА НА СОБСТВЕНОСТТА НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА”И ОКОЛНОСТТА.
Легенда по вид собственост:
- общинска частна;

- държавната публична;
- държавна частна;
- частна;
- юридически лица.

- общинска публична;

ТАБЛИЦА 1.2-1 СТАТУТ НА ИМОТИТЕ НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ И РАЙОНА Й
№ на имота
000254,
образуван от
000238

000355
образуван от
000231

000229
000225
000005

Собственик
Държавата,
предоставена на
ДПРАО за целите
на изграждане на
НХРАО с РМС
№393/5.07.2013
Държавата,
предоставена на
ДПРАО за целите
на изграждане на
НХРАО с РМС
№393/5.07.2013
МЗГ-ХМС
Община Козлодуй
Община Козлодуй

Начин на трайно ползване Вид собственост
друга селищна територия
Държавна публична

Площ, dka
309.633

друга селищна територия

Държавна публична

129.871

Напоителен канал
Спортна територия
Полски път

Държавна частна
Общинска частна
Общинска публична
ОБЩО

15.606
4.26
4.656
464.026

Земята е предимно държавна публична собственост, предоставена на ДП „РАО“ за целите на
изграждане на НХРАО с РМС №393/5.07.2013г. с актове за публична държавна собственост
на името на ДП „РАО“ №3220/03.09.2013г. и №3219/03.09.2013г., издадени от областния
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управител на област Враца. Има и малки парцели, които са общинска частна собственост,
общинска публична собственост и държавна частна.
Инвестиционното предложение засяга:
-

имот № 000355, собственост на ДПРАО, публична държавна собственост, НТП „друга
селищна територия”

-

имот № 000254, собственост на ДПРАО, публична държавна собственост, НТП „друга
селищна територия”

-

част от имот № 000005 с НТП – „полски път”;

-

част от имот № 000229 с НТП – напоителен канал;

- имот № 000225 с НТП „спортна територия”.
Инвестиционното предложение не засяга частни имоти и не граничи с частни земи. Найблизко разположените частни земи са на разстояние от 30 m. Балансът на територията,
съгласно проекта е показан в Таблица 1.2-2.
ТАБЛИЦА 1.2-2 БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА
Територия
Клетки на хранилището – първи етап
Клетки на хранилището – втори етап
Клетки на хранилището – трети етап
Зона сгради и съоръжения
Зона озеленяване
Ненарушени зони
Настилки – пътища и други
Общо

Площ, m2
7 558.3
7 558.3
7 558.3
5 480.3
244 480.0
132 572.8
58 818.0
464 026.0

Процент, %
1.63
1.63
1.63
1.18
52.69
28.57
12.68
100.00

Площадката ще бъде оградена и обезопасена в съответствие с изискванията на АЯР за
физическа защита на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци1.
Основните дейности в периода на строителство ще бъдат извършвани на площадка
„Радиана”. Допълнителни площи ще бъдат необходими за временно съхраняване на 90 000
m3 льос, който ще бъде използван за изграждане на льосоциментната възглавница, 68 000 m3
хумус, който ще бъде използван обратно на площадката.
В съответствие с изискванията на ЗБИЯЕ и Наредба за условията и реда за определяне на
зони с особен статут около ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи
лъчения ще бъдат установени зона за превантивни защитни мерки /ЗПЗМ/ и наблюдавана
зона /НЗ/. Зоната за превантивни защитни мерки, определена в проекта на НХРАО, е в
границите на площадката – в рамките на терена ограден с външна ограда - Фигура 1.2-2.

1

Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрени съоръжения, ядрения материал и радиоактивните
вещества, обн. ДВ бр.77/03.09.2004г.
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ФИГУРА 1.2-2 ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА НХРАО НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“.

1.3

ИНФРАСТРУКТУРА

Инфраструктурата на площадка „Радиана” не изисква големи инвестиции и съответно не е
свързана с мащабни довеждащи инфраструктура дейности, тъй като е разположена в
непосредствена близост до благоустроената площадка на АЕЦ „Козлодуй”. Предвижда се,
електрозахранването и водоснабдяването, да бъдат осигурени от ЧЕЗ България ЕАД, „ВиК“
ООД - Враца, които осигуряват необходимите точки на присъединяване и измервателно
оборудване.
През площадката преминава водопровод от водопроводна мрежа за питейно-битово
водоснабдяване, който захранва АЕЦ „Козлодуй” и е собственост на ВиК Враца ООД.
Питейната вода се осигурява от кладенци - тип “Раней” – три броя, разположени в терасата
на р. Дунав преди гр. Козлодуй. Изградената система има достатъчен капацитет за
осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване на АЕЦ, както и за покриване на нуждите
от вода с питейни качества по време на строителството, експлоатацията и затваряне на
НХРАО. Участъкът от водопроводната мрежа, която преминава през площадка „Радиана“ ще
бъде изместена на север между оградата на площадката и съществуващия ведомствен път
като се запази съществуващия капацитет за захранване на АЕЦ „Козлодуй” и осигури
отклонение за захранване на НХРАО. Използването на тази вода ще става при спазването на
нормативните изисквания и при договорни условия с „ВиК“ ООД - Враца.
На площадка „Радиана“ няма изградена и съществуваща канализационна мрежа. ИП
предвижда тя да бъде разделна: за битово-фекални отпадъчни води от административната
зона: за дъждовни води и за дренажни води от клетките на хранилището.
Заустването на битово-фекалните води ще бъде извършвано в битово-фекалната канализация
на АЕЦ „Козлодуй”, а повърхностните води ще бъдат отвеждани в главен отводнителен
канал на отводнителна система „Блатото”, стопанисвана от „Напоителни системи” ЕАД –
клон Мизия 2 . Водите от отводнителната система „Блатото” посредством ПС (помпена
2

Писмо Рег.№1011/06.06.2014г. на Напоителни системи ЕАД – клон Мизия
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станция) се прехвърлят в р. Дунав. На следващ етап на ИП ще бъде преценено дали
повърхностните води от НХРАО ще бъдат отвеждани директно в главен отводнителен канал
или индиректно през канализационната система на АЕЦ „Козлодуй. Ще има басейн за
дъждовни води, който ще бъде разположен близо до пътя за АЕЦ „Козлодуй“, в най-ниската
част на площадката. Към басейна ще се насочват само дъждовни води от площадката и чисти
води от резервоари за контрол на инфилтрата, и чисти води от мрежата за дълбок дренаж. В
следващата фаза на проектиране, ще се извърши прецизиране на водните количества и
схемата на отвеждане на водите.
През площадка „Радиана” преминава въздушен електропровод „ЕЛБА” 20 кV, собственост
на ЧЕЗ Електроразпределение България АД. Участъкът от въздушния електропровод,
преминаващ през площадката ще бъде изместен в съответствие с указанията на ЧЕЗ, за което
има разработен работен проект. Захранването на площадката ще става чрез отклонение от
въздушния електропровод. За целта ще бъде доставен трафопост в съответствие със
законовите изисквания.
Захранването на площадката с телекомуникационни кабели ще се извърши чрез отклонение
от съществуващите телекомуникационни кабели на базата на споразумение с БТК АД
(Виваком) за опазване на мрежата, собственост на БТК.
От север площадката е достъпна по пътя контролиран от АЕЦ „Козлодуй“. По този път ще се
извършва превозът на кондиционирани радиоактивни отпадъци от Цех за преработване на
радиоактивни отпадъци на Специализираното поделение на ДП „РАО“ (СП „РАОКозлодуй”). На площадката ще бъде изграден вътрешен път.
С цел ненарушаване на режима на експлоатация на АЕЦ „Козлодуй” по време на
строителството на НХРАО ще бъде използван основно републиканския път II-11,
осигуряващ подход към площадка „Радиана“ от юг, като за целта бъде изградено отклонение
от него.
През площадката преминава и напоителен канал М-1, който е част от Напоителна система
„Аспарухов вал“ (в момента около 38.6 % от системата е годна за напояване). С реализацията
на инвестиционното предложение част от канала подлежи на преместване. Изготвен е проект
за изместване на участъка от канала преминаващ през площадка „Радиана”. Отпадащата част
на канал М-1 в участъка от началото на площадката на НХРАО до заустването на новия
изместен канал ще бъде рекултивирана.
1.4

ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС

1.4.1

ВИД НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Инвестиционното предложение на ДП „РАО“ за изграждане на НХРАО включва изграждане
на модулно хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци,
категория 2а, съгласно Наредба за безопасност при управление на радиоактивните
отпадъци (НБУРАО), представляващо многобариерно инженерно повърхностно хранилище..
Избраният тип хранилище съответства изцяло на чл.18, т.4 на същата наредба, а именно повърхностно инженерно съоръжение за погребване на РАО от категория 2а.
НХРАО се състои от съоръжения за погребване и спомагателни сгради и съоръжения. На
обекта ще бъде осигурена физическа защита, като НХРАО ще е оградено с ограда,
обезопасено и охранявано в съответствие с изискванията на Наредба за осигуряване на
физическата защита на ядрени съоръжения, ядрения материал и радиоактивните
вещества.
Площадката се разделя на „контролирана зона” и „надзиравана зона”. Съоръженията за
погребване и сградата за приемане и временно буферно съхраняване на опаковките с
НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ,
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радиоактивни отпадъци се разполагат в контролираната зона. В надзираваната зона се
разполагат административните сгради и спомагателните съоръжения – сграда за контрол на
достъпа (контролно-пропусквателен пункт), административна сграда, осигуряваща
подходящи работни условия за персонала с офисни помещения, конферентна зала,
помещения за архив и спомагателно оборудване, лабораторна сграда лаборатории осигуряват подходящи условия за провеждане на лабораторни анализи, сграда на
обслужващи системи с работилници с различни приложения и индустриална секция, която
помещава системите за електроснабдяване и други обслужващи системи, сграда физическа
защита и командна зала, предназначена за 24-часов контрол и наблюдение на обекта, основна
обслужваща сграда, разположена на границата между контролираната и надзиравана зони
предназначена за радиационна защита, контрол на достъпа до контролираната зона,
радиационен контрол на хора и материали. Достъпът на персонал и транспортни средства
към/и от територията на НХРАО ще е контролиран и ще се извършва през контролнопропусквателен пункт.
Въз основа на досегашната международна практика, наши и чужди нормативни и
препоръчителни документи е избрано погребване на ниско и средноактивни РАО категория
2а, в инженерно повърхностно съоръжение3, 4, съгласно българската Наредба за безопасност
при управление на радиоактивни отпадъци. За конкретните условия на площадка „Радиана”
съоръжението за погребване ще бъде разположено на дълбочина до 35 m под земната
повърхност.
Съоръжението за погребване представлява многобариерно инженерно съоръжение модулен
тип, чиято безопасност се осигурява чрез пасивни средства. Безопасността се основава на
прилагането на дълбоко ешелонирана защита, която се осъществява чрез едновременното
прилагане на система от физически бариери и технически и организационни мерки,
осигуряващи следните нива на защита:


Система от последователни физически бариери по пътя на разпространение на
радиоактивните вещества в околната среда;



Система от технически и организационни мерки за защита на бариерите и
запазване на тяхната ефективност;



Система от технически и организационни мерки за защита на експлоатационния
персонал;



Система от технически и организационни мерки за защита на населението и
околната среда.

Системата от физически бариери (многобариерната защита) осигурява безопасността в
процеса на експлоатация на хранилището и след затварянето на съоръженията за погребване.
В след-експлоатационния период безопасността на НХРАО се осигурява изцяло от
инженерните и природни бариери.
Съоръженията за погребване се защитават от повърхностни води (валежи, повърхностен
отток вследствие на валежите и топенето на снеговете), чрез система за дренаж на
повърхностните води и със защитно хале, лека конструкция над съоръженията в
експлоатация.

3

Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030г., приета с
Решение на МС от заседанието на 5 януари 2011 г
4
IAEA, IAEA Safety Glossary: Terminology Used in Nuclear Safety and Radiation Protection, 2007 Edition. Vienna,
2007
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Предвидено е съоръженията да са с вътрешна дренажна система, която позволява улавянето
и събирането на евентуално проникналата (инфилтрирана) вода до контейнерите с
кондиционираните РАО. Вътрешната дренажна система ще се изгради по начин позволяващ
да бъде точно установено в коя клетка с погребани радиоактивни отпадъци е проникнала
влага и да се установи състоянието на контейнерите.
В съответствие с добрите практики в развитите европейски страни 5 , 6 , 7 и законовите
изисквания определени с Наредбата за безопасност при управление на радиоактивни
отпадъци, в проекта на НХРАО се осигурява техническата възможност за извличане на
опаковките с радиоактивни отпадъци в периода на експлоатация на хранилището.
Практиката в развитите европейски страни показва, че обществената приемливост е по-добра
към съоръжения за погребване, при които могат да бъдат изпълнени коригиращи
мероприятия.
1.4.2

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПОГРЕБВАНЕ

В съответствие с изискванията на българското ядрено законодателство за експлоатация на
съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, стандартите на МААЕ за безопасност
и добрите практики, производствения процес в НХРАО има два аспекта:
-

Извършване на технологични операции по погребване на СтБК;

-

Контрол върху състоянието на: погребания СтБК; на състоянието на съоръженията
за погребване; на площадката на НХРАО; на ЗПЗМ, която е в границите на външната
ограда на НХРАО, и наблюдаваната зона, която не надминава 4000 метра.

1.4.2.1

ТЕХНОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ ПО ПОГРЕБВАНЕ

През целия период на експлоатация на обекта радиоактивните отпадъци постъпват в твърда
форма – кондиционирани в циментна матрица и опаковани в СтБК - стоманобетонен
контейнер за транспортиране, съхраняване и погребване на преработени радиоактивни
отпадъци.
Технологичните операции по погребване се състоят в приемане на РАО, входящ контрол и
технологични операции по разполагане на РАО в съоръженията за погребване в следната
хронология:
1. Специализираното транспортно средство (СТС), натоварено със СтБК, пристига на
контролно-пропусквателния пункт (КПП) на НХРАО. Извършва се проверка на СТС
от полицейската охрана, от персонала на НХРАО за окомплектовка на
съпровождащата документация и радиационен контрол на СТС,
2. Специализираното транспортно средство постъпва в зоната за разтоварване в сградата
за приемане и временно съхраняване на опаковките с РАО, където се извършва
механизирано разтоварване на СтБК,
3. Входящ контрол и характеризиране на СтБК се извършва чрез: детайлна проверка на
документацията; визуален контрол на СтБК; радиационен и дозиметричен контрол
(проверка на мощността на дозата гама лъчение, проверка за повърхностно
замърсяване; контрол на състоянието на кондиционираните отпадъци и
стоманобетонния контейнер с недеструктивни методи,
5
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4. Временно (буферно) съхраняване на опаковките с РАО,
5. Механизиране натоварване на опаковката с РАО на вътрешно-заводско транспортно
средство. Използва се мостовия кран на сградата за приемане и временно съхраняване
като процесът се управлява от главната контролна зала,
6. Вътрешен транспорт на опаковката с РАО до мястото за погребване, позициониране
на предварително определено място за разполагане. Дейностите се извършват
дистанционно без непосредственото участие на експлоатиращия персонал с помощта
на дистанционно управляван кран,
7. Документиране.
Трябва да бъде подчертано, че при натоварването на опаковките с РАО извън площадката на
НХРАО се извършва детайлен дозиметричен и радиационен контрол на специализираното
транспортно средство и на контейнерите (СтБК). Натоварването се извършва в съответствие
с изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни
вещества. Всеки контейнер с РАО (СтБК) се произвежда при стриктно спазване на
технологични изисквания, извършване на технологичен контрол и съхраняване на
информацията в база данни. По този начин при разполагането на опаковките в съоръженията
за погребване ще бъде известно какъв точно радиоактивен отпадък е кондициониран,
характеристиките на циментената матрица, общата активност и радионуклидният инвентар
на контейнера. Допълнително в съответствие с изискванията на българското ядрено
законодателство, стандартите по безопасност на МААЕ и добрите практики, персоналът на
НХРАО ще извършва входящ контрол и характеризиране на контейнерите с РАО с цел
верифициране на предоставената документация.
Превозът на СтБК до НХРАО ще се извършва само със специализирано транспортно
средство, което отговаря на Наредбата за условията и реда за извършване на превоз на
радиоактивни вещества, изискванията на Европейската спогодба за международен превоз
на опасни товари по шосе (ADR) и условията на лицензията за превоз на радиоактивни
вещества, издавана от АЯР.
Превозът на кондиционирани радиоактивни отпадъци, от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй” и
извеждане от експлоатация на 1÷4 блок на АЕЦ „Козлодуй”, ще се извършва със СТС на ДП
РАО, който и понастоящем притежава лицензия за превоз на радиоактивни вещества.
Превозът ще се извършва по маршрут: Склад за съхраняване на кондиционирани
радиоактивни отпадъци на ДП „РАО“ (СП „РАО-Козлодуй”), разположен на площадката на
АЕЦ „Козлодуй” → КПП на АЕЦ „Козлодуй” → път, контролиран от физическата защита на
АЕЦ „Козлодуй” → КПП на НХРАО.
1.4.2.2

КОНТРОЛ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО И МОНИТОРИНГ

Контролът върху състоянието на погребаните контейнери с РАО, съоръженията за
погребване и площадката се състои в следното:
1. Контрол върху състоянието на разположените в модулите за погребване СтБК:
Извършва се в периода на експлоатация на модулите до тяхното запечатване.
2. Контрол върху дренажната система на модулите за погребване, за евентуално наличие
на проникнала вода; Извършва се в периода на експлоатация на модулите и след
тяхното запечатване в периода на институционален контрол.
3. Мониторинг на модулите за погребване и площадката на НХРАО.
4. Метеорологичен мониторинг на площадката.
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5. Хидрогеоложкият мониторинг ще обхваща контрол на движението на подземните
води от площадката на НХРАО. Провежда се преди и по време на строителството на
НХРАО (пред-експлоатационен мониторинг), през периода на експлоатация
(експлоатационен мониторинг) и в по-ограничен обем през периода на
институционален контрол (след-експлоатационен мониторинг).
6. Радиационен мониторинг на: площадката на НХРАО; ЗПЗМ, която е в рамките на
площадката - в границите на външната ограда на НХРАО; и НЗ. Радиационен
мониторинг ще се провежда преди и по време на строителството на НХРАО (предексплоатационен мониторинг), през периода на експлоатация (експлоатационен
мониторинг) и в по-ограничен обем през периода на институционален контрол (следексплоатационен мониторинг).
7. Геодезичен контрол и мониторинг на площадката и съоръженията. Провежда се преди
и по време на строителството на НХРАО (пред-експлоатационен мониторинг), през
периода на експлоатация (експлоатационен мониторинг) и в по-ограничен обем през
периода на институционален контрол (след-експлоатационен мониторинг).
В ДОВОС след-експлоатационният мониторинг се разглежда само за пълнота. Съгласно
българското ядрено законодателство затварянето на НХРАО подлежи на лицензиране от
АЯР и отделна оценка на въздействието върху околната среда.
Програмите за мониторинг ще отговарят на изискванията на ядреното законодателство,
дефинирани в Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци и
Наредба за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени
съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения, препоръките, направени в
ДОВОС и добрите практики, дефинирани в препоръките на МААЕ8.
1.4.2.3

ОЧАКВАН ВИД И КОЛИЧЕСТВО РАО ЗА ПОГРЕБВАНЕ В НХРАО. ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ.

В НХРАО ще бъдат погребвани само ниско и средноактивни отпадъци, категория 2а по
Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, генерирани на
територията на България.
РАО се преработват в Цех за преработване на радиоактивни отпадъци на Специализираното
поделение на ДП „РАО“ (СП „РАО-Козлодуй”), който се намира на площадката на АЕЦ
„Козлодуй” и не е предмет на настоящия ОВОС.
Настоящата оценка на общия обем РАО, подлежащи на погребване в НХРАО, показва че
основното количество отпадъци ще са с произход от АЕЦ „Козлодуй”. Количеството РАО от
бъдещите нови ядрени мощности възлизат на по-малко от 10% от общия обем отпадъци.
Част от отпадъците от ядрените приложения, които понастоящем се съхраняват в СП
„ПХРАО-Нови хан”, които отговарят на условията за погребване в НХРАО и преминат през
допълнителна преработка в СП „РАО-Козлодуй”, ще бъдат погребани в НХРАО също.
Тяхното количество на фона на големия обем генерирани отпадъци от АЕЦ „Козлодуй”
възлиза на по-малко от 2%.
В НХРАО ще постъпват СтБК със следните характеристики: габаритни размери 1950 х 1950
х 1950 mm; полезен обем 5 m3; общ обем 7.41 m3; маса на запълнен контейнер не повече от
20 t; дебелина на стените на контейнера не по-малка от 10 cm, дебелина на основата му не
по-малка от 14 cm, дебелина на капака му не по-малка от 8 cm, мощност на еквивалентната
доза гама-лъчение на повърхността му ≤ 2 mSv/h, мощност на еквивалентната доза гама-
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лъчение на разстояние 1 m ≤ 0.1 mSv/h. СтБК отговарят на изискванията на Наредба за
условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества.
Не се предвижда да се извършва допълнително преработване и/или кондициониране на
площадката на НХРАО на постъпващите контейнери с радиоактивни отпадъци.
Максималната годишната производителност е 800 СтБК, определена на базата на прием на
РАО 200 дни годишно, отчитайки че превоз на РАО се извършва само в делнични дни и че
транспорт няма да се осъществява при неблагоприятни метеорологични условия. Персоналът
на НХРАО ще работи при едносменен режим на работа. Общият брой работници и
служители възлиза на 64 души.
1.4.2.4

КАПАЦИТЕТ

Предварителната оценка на количеството радиоактивни отпадъци, които подлежат на
погребване в НХРАО възлиза на 18 615 опаковки с РАО (138 200 9 m3 (345 500 t).
Максималният капацитет на съоръжението е определен на базата оценката по ФАР с
известен запас и възлиза на 19 008 броя опаковки с РАО (142 000 m3).
Както е казано по-горе НХРАО представлява модулно съоръжение, което ще се изгражда на
етапи. В рамките на първия етап, съгласно10 и плановете за извеждане от експлоатация на
блокове 1÷4 на АЕЦ „Козлодуй” трябва да бъде осигурен капацитет за погребване на около
6336 броя СтБК.
1.4.2.5

ЕТАПИ НА СТРОИТЕЛСТВО И ЕКСПЛОАТАЦИЯ. ЗАТВАРЯНЕ НА НХРАО

Строителството на НХРАО ще бъде извършено също по етапно. Реализацията на всеки етап
ще бъде в съответствие с експлоатационните нужди на съоръжението и изискванията на
ядреното законодателство в страната, стандартите за безопасност на МААЕ и ще бъдат обект
на лицензионен режим по изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената
енергияи Закона за устройство на територията.
Експлоатацията на НХРАО ще продължи 60 години.
Предвижда се поетапно затваряне на запълнените със СтБК модули. Предвижда се
окончателното затваряне на съоръжението да продължи около 15 години и в съответствие с
изискванията на ядреното законодателство подлежи на лицензиране от АЯР и нова оценка на
въздействието върху околната среда.
След затваряне на НХРАО ще бъде установен 300 годишен период на институционален
контрол, през част от който ще се извършва изпълнението на програми за контрол на
състоянието на съоръженията и радиационен мониторинг на площадката на НХРАО, ЗПЗМ,
която е в границите на площадката, и наблюдавана зона, както и охрана и контрол на
достъпа. През целия период на институционален контрол ще се прилагат административни
мерки за контрол на земеползването на площадката. След периода на институционален
контрол площадката се освобождава за неограничено ползване.
Предложената концепция е в съответствие със строгите изисквания в областта на ядрената
енергетика за безопасност и икономическа ефективност при управлението на РАО. Тя се
базира на изискванията за възможна максимална защита на персонала, населението и
околната среда по време на работата на НХРАО при нормални и аварийни ситуации.

9
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1.5

ВИД И КОЛИЧЕСТВО НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ

По време на строителството на НХРАО ще бъдат използвани стандартни строителни
материали (бетон, арматура, тухли, бои и др.). Ще се използват и др. материали - течни
горива, разнообразни по вид и количество масла и смазки и др..
В периода на експлоатация на НХРАО ще е необходима вода за питейно битови нужди на
обслужващия персонал и за технически цели. Количеството на вода за питейно-битови и
строителни нужди ще бъде около 3.90l/s. Вода за външно пожарогасене ще се осигури чрез
помпена станция разположена в Техническата сграда.
По време на експлоатацията на НХРАО се очаква използването на следните вещества и
смеси:
Течни горива- при работата на дизел–генераторите. Ще бъдат необходими определени
количества дизелово гориво, бензин и др.
Горивосмазочни материали - очаква се да се използват разнообразни по вид и количество
масла и смазки – машинно и компресорно масло, моторни масла, различни видове смазки. Те
ще се придружават от съответни сертификати и други документи като Информационни
листове за безопасност, указващи правилният начин на съхранение, използване, третиране.
Химични вещества и смеси – за осигуряване на работата на лабораторията се доставят и
употребяват различни по вид химически опасни вещества и смеси - сярна киселина, солна
киселина, азотна киселина, натриева основа, и др., но те ще бъдат в много ограничени
количества.
При съхранение и използването на суровините и материалите, включително и на тези,
класифицирани като опасни не съществува опасност при аварийна ситуация да настъпят
залпови емисии от опасни токсични вещества в работна и околна среда. При доставката на
химичните вещества и смеси, те ще бъдат придружавани с Информационни листове за
безопасност, което е предпоставка за екологосъобразното им съхранение и използване.
При затваряне на НХРАО свободните пространства между отделните СтБК ще бъдат
запълнени с природни материали – чакъл и др.
1.6

ВИД

И КОЛИЧЕСТВО НА ОЧАКВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЕМИСИИ (ЗАМЪРСЯВАНЕ НА
ВОДИ, ВЪЗДУХ И ПОЧВИ; ШУМ, ВИБРАЦИИ; ЛЪЧЕНИЯ – СВЕТЛИННИ, ТОПЛИННИ,
ЙОНИЗИРАЩИ, НЕЙОНИЗИРАЩИ И ДР.) В РЕЗУЛТАТ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.6.1

ОТПАДЪЦИ

1.6.1.1

НЕРАДИОАКТИВНИ ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЦИ

При експлоатация на НХРАО се очаква да се генерират предимно битови отпадъци, които
ще се събират в контейнери или стандартни кофи и извозват до депо за твърди битови
отпадъци от фирма с предмет на дейност събиране, превозване, обезвреждане и депониране
на твърди битови отпадъци. Освен това предимно при ремонтни работи се генерират
периодично в ограничени количества производствени, строителни и опасни отпадъци.
Опасните отпадъци като опаковки от ГСМ, бои и лакове и др., изгорели луминесцентни и
живачни лампи, батерии от апаратури, химикали от лабораторните изследвания ще се
събират и временно съхраняват на обекта, съгласно нормативните изисквания и предават на
лицензирани фирми за обезвреждане. В ДОВОС са предложени конкретни мерки за
гарантиране на екологосъобразно управление на генерираните отпадъци.
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1.6.1.2

РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ

През целия период на експлоатация на обекта радиоактивните отпадъци постъпват в твърда
форма – кондиционирани в циментна матрица и опаковани в СтБК. При предложената
технология за погребване е възможно генерирането на вторични РАО от дренажни води,
работно облекло, лаборатории и др.
Минимални количества потенциално замърсени радиоактивни материали се образуват при
операциите по входящ контрол и при контрол на състоянието на инженерните бариери на
съоръженията за погребване.
Съгласно предварителна оценка, очакваните в много ограничени количества твърди
радиоактивни отпадъци са:
-

лични предпазни средства (предпазно облекло, обувки, ръкавици) - те ще са в
сравнително малки количества – не повече от 40 комплекта годишно около 0.05 m3/y
максимално. ЛПС ще се третират като радиоактивен отпадък, само ако се окажат
замърсени след дозиметричен контрол.

-

памуци, филтърна хартия, лабораторни проби, стъклария, инструменти - ще възлиза
на не повече 1.5-2 m3/a.

Те ще бъдат транспортирани до намиращото се в непосредствена близост на площадката на
АЕЦ „Козлодуй” специализирано поделение на ДП „РАО“ – СП „РАО-Козлодуй” за
последващо третиране.
РАО се събират в пластмасови чували и превозват по определен маршрут в транспортни
контейнери върху транспортно средство, съпровождано от МПС с апаратура за радиационен
контрол. За всяка дейност с РАО има разписани инструкции, спазването на които е от
изключително значение за радиационната безопасност на персонала.
Течни радиоактивни отпадъци не се генерират при нормална експлоатация.
Радиоактивно замърсени води могат да бъдат генерирани в лабораториите при
лабораторните изследвания и анализи. Очакваното количество ще възлиза на не повече от
300 dm3 на месец. В съответствие с изискванията на ядреното законодателство, водите от
вътрешната дренажна система на модулите за погребване ще бъдат разглеждани, като
потенциално радиоактивно замърсени. Те се подлагат на радиационен контрол. При наличие
на радиоактивни изотопи в концентрации, надвишаващи пределно допустимите, те се
подлагат на пречистване в съоръженията на ДП РАО – СП „РАО-Козлодуй”, която се намира
на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.
Твърдата форма на отпадъка и опаковането му в стоманобетонни контейнери не предполагат
генериране на аерозолни емисии в атмосферата. Замърсяването на водите и почвите се
предотвратява чрез многобариерната система, събирането и контрола на дренажните води
във вътрешната дренажна система, радиационния контрол на площадката, ЗПЗМ и
наблюдавана зона.
В ИП и ДОВОС са предложени мерки за предотвратяване/минимизиране и свеждане до
минимум въздействието на радиоактивните отпадъци и върху околната и работна среда.
1.6.2

ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

1.6.2.1

НЕРАДИОАКТИВНИ ЕМИСИИ

По време на нормална експлоатация се очакват газови емисии от транспортните дейности,
свързани с експлоатацията на НХРАО. Въздействието от транспортния план по доставка
(оборудване) и извозване на отпадъци ще засяга само сервитутите на пътните участъци,
използвани за транспорт. Те са линеен източник на замърсители. Оценката на нивата на
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емисиите за отделните замърсители от автомобилния транспорт по второкласен път II-11 от
Републиканската пътна мрежа, е направено по Ниво 2 (Tier 2)11 от Европейското Ръководство
за инвентаризация на емисии - EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 за
основните замърсители от: (а) пътнически автомобили (NFR12 код 1.A.3.b.i), (б) лекотоварни
превозни средства под 3.5 t (1.A.3.b.ii), (в) тежкотоварните превозни средства над 3.5 t и (г)
автобуси (1.A.3.b.iii) в точка Транспорт.
Оценени са емисиите на следните замърсители: Прекурсори на озон – въглероден оксид
(CO), азотни оксиди (NOX) и неметанови летливи органични съединения (NMVOC);
Парникови газове (CO2, CH4, N2O); Вкисляващи вещества (NH3, NOX, SO2); Фини прахови
частици (ФПЧ) – само фракцията ФПЧ2.5, тъй като по-високата фракция ФПЧ2.5÷10 е
пренебрежимо малка в саждите на изгорелите газове. Канцерогенни съединения: PAH полициклични ароматни въглеводороди (Benzo () pyrene, Benzo (b) fluoranthene + Benzo (k)
fluoranthene, indeno (1,2,3-cd) pyrene - за безоловен бензин)); POP - устойчивите органични
замърсители; Tоксични вещества (DIOX - Диоксини и фурани (за безоловен бензин)); Тежки
метали.
1.6.2.2

ЕМИСИИ НА РАДИОАКТИВНИ ПРОДУКТИ

Източници на организирани газоаерозолни радиоактивни изхвърляния в атмосферата не се
очакват.
1.6.3

ЕМИСИИ ВЪВ ВОДИТЕ

Предвижда се основен приемник на всички видове нерадиоактивно замърсени отпадъчни
води от НХРАО (битови и контролирани дъждовни) чрез канализацията и пречиствателните
съоръжения на АЕЦ“Козлодуй“ да бъде р. Дунав.
Канализационната мрежа на НХРАО ще бъде разделна за различните видове отпадъчни води.
1.6.3.1

НЕРАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1.6.3.1.1

БИТОВО-ФЕКАЛНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Ще се формират от всички административни, основни и спомагателни сгради и чрез
площадковата битово-фекалната канализация на хранилището, ще се отвеждат към
съществуващата канализационна система на АЕЦ “Козлодуй“.
1.6.3.1.2

ДЪЖДОВНИ ВОДИ

На площадката на НХРАО ще бъде изградена система за отвеждане и контролиране на
дъждовните води от повърхностния отток от площадката и от охранителните дъждовни
канавки. Водите ще преминават през задържателен резервоар-басейн за дъждовни води,
който е осигурен при максимален дъжд да поеме дъждовна вода, след което след контрол ще
се изпуска дозирано към приемника. Мястото на заустване ще бъде прецизирано в
следващата фаза на проектиране, съгласно нормативната уредба.

11

В EMEP/EEAair pollutant emission inventory guidebook методика при определяне нивата на емисиите се
използват методи с различна сложност, които описват основните дейности при инвентаризацията на
емисиите. Нивото на сложност на метода се обозначава като Tier Х, т.е. колкото Х е по-високо число, толкова
методът е по-сложен и по-точен.
12
NFR (Nomenclature for Reporting) – номенклатура за докладване на генериращите емисии процеси, която
позволява пълно съвместяване и съответствие между всички национални докладвания по Конвенцията за
трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (CLRTAP); пред Секретариата на Рамковата
конвенция на ООН за изменение на климата (UNFCCC) и пред Европейската агенция за околна среда (EEA).
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1.6.3.2

РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

При нормална експлоатация на НХРАО не се очаква да се формират радиоактивно
замърсени отпадъчни води.
Всички потенциално замърсени водни потоци се събират посредством специализирана
канализация в специални обеми, измерват се и ако се установи замърсяване над допустимите
норми се предават за обработка към СП “РАО-Козлодуй”.
Генерират се минимални количества радиоактивни замърсени отпадъчни води (течни
радиоактивни отпадъци) и от лаборатории други източници са максимално 300 dm3 на месец.
Потенциално замърсените води от дренажите на траншеите не са нормално очаквани
редовни количества. Предвиден е резервоар за тяхното събиране. Третирането на тези води е
изяснено - събиране контрол и след това отвеждане за преработка извън НХРАО.
Максималното количеството на такива води е по-малко от обема на резервоара.
В актуализирания ДОВОС за реализация на НХРАО са предложени мерки за свеждане до
минимум въздействията върху околната среда и осигуряване на безопасност на водната
екосистема и населението в района.
1.6.4

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ

Реализацията на инвестиционното предложение води до въздействия върху земеползването
само за площадката. Въздействието е дълготрайно, тъй като НХРАО се настанява трайно
върху площадката. Дори и след затварянето на НХРАО (рекултивация) земеползването на
площадката ще бъде ограничено през целия период на институционален контрол (300
години).
Не се очаква въздействие върху земеделски земи извън територията на площадката на
НХРАО.
Не се очакват въздействия по отношение на радиационния статус на почвите в района на
площадката на НХРАО “Радиана”, в следствие на осъществяването на ИП през
експлоатационния период на хранилището. Опаковката на кондиционираните РАО (СтБК) и
останалите инженерни бариери на НХРАО, гарантират неразпространение на радиоактивни
вещества и опазване на околната среда от радиоактивно замърсяване. Не се очаква
изменение на радиационните показатели на почвите извън типичните фонови нива за
региона в следствие реализация на НХРАО.
1.6.5

ШУМ И ВИБРАЦИИ

Източник на шум в околната среда във връзка с проекта за изграждане и експлоатация
НХРАО ще бъде използваната строително-монтажна техника, основното и спомагателното
технологично оборудване и обслужващият тези дейности транспорт. По проект не се
предполага бъдещото технологично оборудване да бъде източник на вибрации в околната
среда. Използваната строително- монтажна техника няма да бъде източник на вибрации в
околната среда. Вибрациите в промишлени обекти са фактор само на работната среда.
Не се очаква транспортните средства, обслужващи дейността на НХРАО, да бъдат източници
на вибрации в околната среда. Те ще се движат по второкласен път II-11 от републиканската
пътна мрежа и вътрешнозаводския път на АЕЦ „Козлодуй”, съобразени по проект със
съответната категория на автомобилното движение, както и със специалните изисквания на
централата, при което вибрациите от тежкотоварните автомобили затихват на къси
разстояния около пътното трасе.
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1.6.6

ЛЪЧЕНИЯ

1.6.6.1

ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

Йонизиращото лъчение е лъчение, което при взаимодействие с веществото /органична или
неорганична материя/ води до образуване на електрически товари. То е:
1. Корпускулно – поток от елементарни частици с различна маса, с и без електрически
заряд –основно това са алфа, бета, частици и неутрони.
2. Електромагнитно /фотонно/ лъчение – гама и рентгентови лъчи.
Йонизиращите лъчения са следствие от ядрени взаимодействия и/или разпадане на ядрата на
естествените и изкуствените радионуклиди. Тези лъчения въздействат върху живите
организми чрез йонизационната си компонента. При въздействието си върху материята,
йонизиращото лъчения и предава част от своята енергия. Енергията предадена на единица
материя е обозначена като доза. Единицата за предадена енергия или единицата за доза е
грей [Gy] равен на един J/kg.
Йонизиращите лъчения са проява на радиоактивността на радиоизотопите. Радиоактивността
е самоволното разпадане на атомните ядра на химическите елементи с промяна на техните
физически и химически свойства и с емисия на йонизиращи лъчения. Такива елементи се
наричат радиоактивни – естествени/природни/ и изкуствени радионуклиди. Понастоящем са
известни 80 естествени и около 2 000 изкуствени радионуклиди. Всеки от тях е с константен
период на полуразпад – Т, който може да е от части от секундата до милиарди години.
Източникът на йонизиращи лъчения в разглеждания проект са опакованите твърди ниско и
средно активни радиоактивни отпадъци, които ще постъпват за окончателно погребване в
националното хранилище. Източниците на облъчване или йонизиращи лъчения се делят
принципно на:
-

Закрити, които изключват възможността при нормални/безаварийни/ условия да
попаднат радиоактивни вещества в околната среда.

-

Открити, при които тази възможност е реална.

Източникът на йонизиращи лъчения в Националното хранилище е закрит, а типа на
лъчението е гама, тъй като опаковката елиминира разпространението на алфа и бета частици
извън нея.
1.6.6.2

НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

Основните източници на СНЧ електрически и магнитни полета (с промишлена честота 50
Hz) в работната среда са трансформаторните уредби, шинните системи, прекъсвачите и
електропроводите. Източници на СНЧ полета (основно магнитни) могат да бъдат
токоизправители, системи за електрозахранване с ниско напрежение и др.
Източници на радиочестотни и микровълнови (СВЧ) електромагнитни лъчения в НХРАО
има в: Охранителните системи; Системите за мобилна връзка; Системите за оповестяване
при авария.
1.7

ОБОСНОВКА

НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НХРАО

ИНВЕСТИЦИОННОТО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Управление и погребване на радиоактивните отпадъци, генерирани от ядрените съоръжения
в енергетиката, промишлеността, медицината и научните изследвания с цел опазване на
околната среда и грижа за здравето и безопасността на хората е логическата обосновка на
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инвестиционното предложение като успешно се използва наличната инфраструктура и
опитния и високо квалифициран персонал на ДП „РАО“.
Необходимостта от изграждането на НХРАО на площадка „Радиана“ се обосновава от:
 С изграждане на НХРАО се осигурява безопасното погребване на ниско и
средноактивните радиоактивни отпадъци категория 2а и тяхното трайно и
окончателно изолиране от околната среда и човека и липсата на такова съоръжение до
момента.
 Необходимостта от обезпечаване на капацитет за безопасно погребване на
кондиционирани и опаковани ниско и средноактивни отпадъци категория 2а, които се
получават при експлоатация на АЕЦ “Козлодуй”, извеждане от експлоатация на
блокове 1÷4 на АЕЦ „Козлодуй“, както и извеждане от експлоатация на старите и
потенциални нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй”. В НХРАО
ще се погребват и РАО категория 2а, които се генерират при използване на
радиоактивни източници на йонизиращи лъчения в промишлеността, медицината,
селското стопанство и научните изследвания.
 Ефективно управление на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци чрез
затваряне на цикъла в съответствие с изискванията на националното законодателство
Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за
безопасност при управление на радиоактивни отпадъци(ратифицирана със Закон,
приет от 38-мо Народно събрание на 10.05.2000г., ДВ бр.42/23.05.2000г.),
 Задължение на Р. България съгласно Директива 2011/70/Евратом от 19 юли 2011г. за
създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено
гориво и радиоактивни отпадъци.
 стандартите за безопасност на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ),
както и добрите практики при управление на радиоактивни отпадъци в ЕС.
За изграждането на НХРАО Р. България е поела ангажимент пред Европейската комисия.
Изграждането на първия етап, който трябва да осигури безопасно погребване на
радиоактивните отпадъци от извеждане от експлоатация на блокове 1÷4 на АЕЦ „Козлодуй“
се финансира от Международен фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на
блокове 1÷4 на АЕЦ „Козлодуй“ (МФК). Изграждането на хранилище за погребване на
ниско- и средно активни РАО има най-висок приоритет съгласно Стратегията за
управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 г.
1.7.1

ОБОСНОВКА
„РАДИАНА“

ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКА

Всички дейности свързани с реализацията на инвестиционното предложение (избор на
площадка, проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация, експлоатация, затваряне)
подлежат на разрешителен режим от Агенцията за ядрено регулиране в съответствие с
изискванията на Закона а безопасно използване на ядрената енергия и Наредба за реда за
издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия.
Процесът на избор на площадка протича през следните четири фази, в съответствие с
изискванията на чл. 25, ал.1 на Наредба за безопасност при управление на радиоактивни
отпадъци, препоръките на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и добрите
практики при управление на РАО в развитите европейски страни:
 Разработване на концепция за погребване и планиране на дейностите за избор на
площадка;
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 Събиране на данни и анализиране на райони, което включва:
a. анализа на регионите –извършва се анализ и оценка на територията на цялата
страна, като се изключват големи райони с неблагоприятни условия за
разполагане на съоръжение за погребване на РАО и се определят районите за
анализ, които представляват големи територии с благоприятни геологотектонски, геоморфоложки (топографски), хидрогеоложки, инженерногеоложки, хидроложки, климатични и други характеристики
b. подбор на перспективни площадки – в районите за анализ се локализират
потенциалните площадки, които отговарят на критериите за разполагане на
съоръжение за погребване на РАО, и се определят перспективните площадки за
задълбочено проучване.
 Характеризиране на площадки – перспективните площадки се изследват
задълбочено и се избира една площадка;
 Потвърждаване на площадката.
Дейностите по изброените четири фази на етапа на избор на площадка подлежат на
задълбочен контрол от страна на АЯР. Това включва:
(1) ДП „РАО” разработва план за изпълнение на дейностите по всяка една от 4-те фази,
включващ описание на целите; описание на основните дейности в тяхната
последователност; описание на изискванията и препоръките на национални и
международни документи, които ще бъдат изпълнявани при осъществяване на
дейностите; списък и описание на разработените процедури, осигуряващи
практическото приложение на изискванията и препоръките на национални и
международни документи; подробен график за изпълнение на дейностите, оценка на
необходимите финансови ресурси и източници на финансиране и програма за
осигуряване на качество. Планът и програмата за осигуряване на качество се
одобряват от АЯР преди изпълнение на дейностите.
(2) За всяка една от фазите ДП „РАО” разработва доклад с резултатите от изпълнение на
планираните дейност. Дейностите по изпълнение на всяка една от фазите се считат за
приключили след одобряване на доклада за изпълнението им от страна на АЯР.
На фаза „Събиране на данни и анализиране на райони” от процеса на избор на площадка ДП
„РАО” определи първоначално 78 площадки, които сведе до 12 перспективни площадки за
разполагане на НХРАО 13 . Характеристиките на тези потенциални 12 площадки бяха
сравнени и от тях бяха определени 4 перспективни площадки за по-нататъшно изследване
(Фигура 1.7-1) на фаза „Характеризиране на площадки”. Тези площадки са следните:

13

-

Площадка „Радиана”, разположена в землището на с. Хърлец, община
Козлодуй в непосредствена близост до АЕЦ „Козлодуй“ (в границите на 2km
ЗПЗМ на АЕЦ „Козлодуй”).

-

Площадка „Маричин валог”, разположена в землището на град Козлодуй,
община Козлодуй, на разстояние 2.5-3 km от най-големият производител на
радиоактивни отпадъци АЕЦ „Козлодуй” и извън 2 km зона за превантивни
защитни мерки, но в границите на 30km Наблюдавана зона на АЕЦ
„Козлодуй“.

Доклад за реализация на фаза „Събиране на данни и анализиране на районите”, ДП РАО, 2007
НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ,

СТР. 32

НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА
ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА
НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“

-

Площадка „Брестова падина”, разположена в землището на с. Бутан, община
Козлодуй, на разстояние 20 km от АЕЦ „Козлодуй”, извън 2km ЗПЗМ, но в
границите на 30km Наблюдавана зона на АЕЦ „Козлодуй”.

-

Площадка „Върбица”, разположена в землището на с. Върбица, община Враца,
на 52 km по-права линия от АЕЦ „Козлодуй” (над 90 km по шосе), извън 2 km
ЗПЗМ и извън 30 km Наблюдавана зона на АЕЦ „Козлодуй”.

На фаза „Характеризиране на площадки” ДП „РАО” бяха проведени детайлни полеви и
лабораторни изследвания за тези площадки, като в хода на тази фаза площадка „Върбица“
отпада от по-нататъшно разглеждане. Основание за взетото решение е голямата отдалеченост
на площадката от основния източник на радиоактивни отпадъци – АЕЦ „Козлодуй” и
минимизиране на потенциалната опасност за населението при превоза на кондиционирани
радиоактивни отпадъци до площадката на НХРАО. Съгласно изискванията на Наредба за
безопасност при управление на РАО разположението на площадката за повърхностно
погребване на РАО трябва да осигурява превозване на РАО до съоръжението с минимален
риск за населението. Изследванията показват че най-късото разстояние от АЕЦ “Козлодуй”
до площадка „Върбица” е по-голямо от 90 km - 68 km по второкласно шосе II-4 от Козлодуй
за Враца и 22 km по третокласно шосе III-1306, което се нуждае от ремонт и 4 km нова пътна
връзка. Това е значително по-голямо разстояние в сравнение с разстоянието до площадка
„Радиана” (разположена непосредствено до АЕЦ „Козлодуй“ като транспортът се извършва
по вътрешнозаводски път), площадка „Маричин валог” (максимално разстояние по нова
пътна мрежа 2,5-3 km), и площадка „Брестова падина” (разстояние 20 km, от които 6-7 km
нов път). При превозване до площадка ”Върбица” ще се преминава през 14 села, найголямото от които е с. Борован. Това поставя значителен риск за населението от
транспортните операции. За сравнение, при превоза на РАО от АЕЦ „Козлодуй“ до площадка
„Маричин валог” и до площадка „Радиана” не се преминава през населени места, а
специално за площадка „Радиана” не се използва обществената пътна мрежа. При транспорта
на РАО от АЕЦ „Козлодуй“ до площадка „Брестова падина” се преминава през 3 населени
места. Вижда се, че площадка „Върбица” не осигурява изискванията от нормативната база за
минимален риск за населението при превоз на РАО.
В ДОВОС детайлно са описани сравнителните характеристики (геоложки, хидрогеоложки,
тектонски, неотектонски условия и сеизмичност, геохимични и др. природни условия), които
благоприятстват направения избор на етапа за избор на подходяща площадка.
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ФИГУРА 1.7-1МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОСНОВНАТА ПЛОЩАДКА И ПРОУЧВАНИТЕ АЛТЕРНАТИВНИ
ПЛОЩАДКИ

1.7.1.1

ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“

Площадка „Радиана” е разположена (в непосредствена близост с АЕЦ „Козлодуй” и попада в
2-km зона за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ) на АЕЦ „Козлодуй”. Отстои на 3,3 km
югоизточно от регулационната линия на гр. Козлодуй, 4.3 km северозападно от строителните
граници на с.Хърлец и на около 4.2 km югозападно от десния бряг на р.Дунав.
Площадката се намира извън местността „Златията”, една от най-плодородните части на
Дунавската равнина и не попада в обхвата на защитените зони по „Натура 2000”14.
На Фигура 1.7-2 са дадени границите на площадка „Радиана“.

14

Писмо от МОСВ, изх. № 48-00-566/13.07.2009 г
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ФИГУРА 1.7-2 ПЛАН НА РАЙОНА НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“, ГРАНИЦИ НА ПЛОЩАДКАТА.

1.7.1.2

ПЛОЩАДКА „БРЕСТОВА ПАДИНА“

Площадката се намира на 12 km от АЕЦ “Козлодуй”, на 6,0 km от с. Крива Бара и на 7,5 km
от с. Бутан. Надморската й височина е 100-120 m.
Площадката попада в източния край на защитената зона BG0002009 „Златията” за опазване
на дивите птици, обявена със Заповед №РД-548/05.09.2008г. на министъра на околната среда
и водите (ДВ, бр.83/23.09.2008г.), житницата на Северозападна България. В 5-km зона
преобладават карбонатните черноземи. Условията за отглеждане на земеделски култури са
много добри. В 10-km зона обработваемите земи са над 85%. Това са част от основателните
причини да не бъде избрана площадката за реализация на НХРАО.
1.7.1.3

ПЛОЩАДКА „МАРИЧИН ВАЛОГ“

Площадката се намира на около 3.5 км от гр. Козлодуй и на 2.5 km запад-северозападно от
АЕЦ „Козлодуй”.
Площадката се намира в местността „Златията”, една от най-плодородните части на
Дунавската равнина и попада съгласно „Натура 2000” в защитената зона BG0002009
„Златията” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-548/05.09.2008г. на
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.83/23.09.2008г.). Това е една от причините да
не бъде предпочетена площадката за реализация на НХРАО.
1.7.1.4

ПЛОЩАДКА „ВЪРБИЦА“

В хода на реализация на фаза „Характеризиране на площадки” площадка Върбица отпада от
по-нататъшно разглеждане. Основание за взетото решение е голямата отдалеченост на
площадката от основния източник на радиоактивни отпадъци – АЕЦ „Козлодуй” около 90
km, което е от съществено значение при превоза на кондиционирани радиоактивни отпадъци
до площадката на НХРАО.
Площадката не попада в обхвата на защитените зони по „Натура 2000”.
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1.7.1.5

МОТИВИ ЗА НАПРАВЕНИЯ ИЗБОР

Детайлните полеви и лабораторни изследвания на площадките са направени на фаза 3
„Характеризиране на площадки за НХРАО”. В хода на изпълнение на фазата площадка
„Върбица” отпада от по-нататъшно разглеждане . Резултатите от изследванията за всяка една
от площадките са систематизирани и анализирани по еднотипен начин в доклада за
изпълнение на фаза 3, който е одобрен от Агенцията за ядрено регулиране15.. Описанието
включва: местоположение, литостратиграфски строеж, тектонски и неотектонски условия,
геотехнически условия, геохимични характеристики, хидрогеоложки условия, миграция на
радионуклиди, сеизмичност, въздействия от наводнения, метеороложки процеси и явления,
опасности от техногенен характер, водни и минерални ресурси, земеползване и собственост
на земята, транспорт на РАО, население и селищна мрежа, растителни и животински видове,
национални културно-исторически ценности, ядрен опит на населението и близост до АЕЦ,
инфраструктура, близост до държавна граница, обществена приемливост.
В съответствие с изискванията на Наредба за безопасност при управление на радиоактивни
отпадъци16, Наредба за осигуряване на безопасността на ядрени централи17 и препоръките
на МААЕ18,19са дефинирани критерии за оценка на приемливостта на площадките.
Критериите включват:
 безопасност определена от литостратиграфския строеж,
 безопасност определена от тектонските и неотектонски условия;
 безопасност определена от геоморфоложки условия;
 безопасност определена от геотехнически условия
 безопасност определена от хидрогеоложките условия и ограничаване миграция на
радионуклиди,
 безопасност определена от геохимичните характеристики (геохимия на подземните
води и сорбиращи минерали в геоложката среда),
 безопасност от сеизмичните условия,
 безопасност определена от ниския потенциал за развитие на екзогеодинамични
процеси;
 безопасност определена от метеороложките процеси и явления
 безопасност определена от отсъствие на опасности от техногенен характер
 въздействие върху околната среда и населението,
 наличие на водни и минерални ресурси в зоната на влияние на НХРАО,
 Земеползване и собственост на земята
 транспорт на РАО (разстояние до НХРАО, наличие на изградена пътна мрежа), брой
населени места по трасето,

15

ДП „Радиоактивни отпадъци“. Доклад за изпълнение на фаза 3. Характеризиране на площадки за НХРАО.
Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, обн. ДВ бр. 72/17.08.2004 г., посл. изм.
бр. 68/2.08.2013 г.
17
Наредба за осигуряване на безопасността на ядрени централи, обн. ДВ бр.66/30.07.2004 г
18
IAEA, Siting of Near Surface Disposal Facilities, Safety Series No.111-G-3.1, Vienna, 1994
19
IAEA, Near surface disposal of radioactive waste, Safety Requirements No. WS-R-1, Vienna, 1999
16
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 наличие на екологично или културно защитени територии в зоната на влияние на
НХРАО,
 социално-икономическа приемливост (обществена приемливост),
 необходимост от изграждане на нова инфраструктура,
 неблагоприятен ефект върху стопански дейности.
На базата на многокритериалния анализ, който обстойно е описан в ДОВОС, площадка
„Радиана” е определена като площадка, предлагаща най-благоприятни условия за изграждане
на НХРАО. Правилността на изборът е доказана с резултатите на предварителната оценка по
безопасност, която в съответствие с изискванията на Наредба за реда за издаване на
лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия20 се извършва на етап
избор на площадка.
На етап „Потвърждаване на площадка” са проведени допълнителни задълбочени
изследвания, които потвърждават правилността на направения избор на площадка
„Радиана“.21
Освен благоприятните геоложки, хидрогеоложки, тектонски, неотектонски условия и
сеизмичност, геохимични и други природни условия, предимствата на площадката се
определят и от следните благоприятни обстоятелства:
 Площадка „Радиана” не засяга защитени територии по смисъла на Закона за
защитените територии,
 Площадка „Радиана” не попада в рамките на защитените зони, както е определено в
Закона за биологичното разнообразие. Североизточната граница на защитена зона
BG0002009 "Златията" е около 400 m от площадката на НХРАО. Не съществува
вероятност НХРАО да има значително негативно въздействие върху природни
местообитания и местообитания на видове, предмет на защита, до нарушаване или
фрагментиране на важните био-коридори за периодите на строителство, нормалната
работа и след извеждане от експлоатация на НХРАО,
 Площадката не е разположена в земеделски земи и е отдалечена от населените места.
 Площадка „Радиана” е разположена непосредствено до площадката на АЕЦ
„Козлодуй“ в границите на 2 km зона за превантивни защитни мерки на АЕЦ
„Козлодуй“, което е едно от най-съществените предимства, пред другите разглеждани
площадки. Това позволява да се използва инфраструктурата на АЕЦ „Козлодуй“ и
опита на централата, свързан с експлоатация на ядрени инсталации, за които е
необходим строг контрол и управление за гарантиране безопасността на работещите
на обекта, населението в района и недопускане на негативни въздействия върху
отделните компоненти и фактори на околната среда. Също така не се налага
въвеждане на нови ограничителни мерки върху нови територии.

20

Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, обн. ДВ бр.
41/18.05.2004 г., последно изменение ДВ бр.76/5.10.2012 г
21
МГУ-Инженеринг, 2009. Доклад за резултатите от проведените геоложки, геофизични, инженерно-геоложки,
хидрогеоложки и хидроложки, лабораторни проучвания,
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1.7.2

ОБОСНОВКА НА ИЗБОРА НА ПОВЪРХНОСТНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА НИСКО И
СРЕДНОАКТИВНИ РАО

1.7.2.1

ПОВЪРХНОСТНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ

Избраната опция за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци категория
2a е повърхностно многобариерно инженерно съоръжение. Изборът на повърхностно
многобариерно инженерно хранилище се определя еднозначно от изискванията на ядреното
законодателство 22 , съгласно което “РАО категория 2а трябва да бъдат погребвани в
повърхностни инженерни съоръжения за погребване на РАО” (чл.18, т.4 от Наредба за
безопасност при управление на радиоактивни отпадъци). Решението на законодателя, което
е основа на избора на ДП РАО, е в съответствие със законодателството на Европейския съюз.
Съгласно Директивата на Европейски съюз2011/70/Евратом от 29 юли 2011г. за създаване на
рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и
радиоактивни отпадъци,погребването на РАО близко до повърхността т.е. в повърхностни
хранилища е типична концепция за погребване на ниско и средноактивни отпадъци.
Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци 23,
въпреки, че е административен, а не нормативен акт, също определя НХРАО като
повърхностно хранилище.
Анализът на редица документи на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), в
т.ч. препоръките на стандартите по безопасност на МААЕ доказва, че погребването в
повърхностни хранилища е доказан и утвърден способ за погребване на РАО, доказал
безопасното изолиране на РАО от околната среда и човека през десетките години на
експлоатация на подобни хранилища
Анализът на опита на водещи страни в Европейския съюз потвърждава направения избор за
погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци категория 2а в повърхностни
инженерни съоръжения за погребване на РАО.
1.7.2.2

ДЪЛГОВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ В СКЛАД ЗА СЪХРАНЯВАНЕ

Дълговременното съхранение на кондиционираните ниско и средноактивни РАО категория
2а не е предпочетена опция на базата на опита по управление на РАО на водещите световни
държави и това е постулирано в документите на Международната агенция по атомна енергия
във Виена. По същество дълговременното съхраняване представлява съхраняване в в
складове, подобни на съществуващият Склад за съхранение на кондиционирани РАО в СП
„РАО-Козлодуй”, но в продължение на значително по-дълъг период от време от периода на
експлоатация на подобни съоръжения, който е в рамките на 30 до 50 години. Причините за
това са както следва:
(1). невъзможност за осигуряване на дълговременна безопасност на съоръженията;
(2). по същество дълговременното съхраняване в складове представлява прехвърляне на
отговорността за безопасно управление на РАО и тяхното погребване на бъдещите
поколения, което противоречи на основните принципи на МААЕ, съгласно които тази
отговорност по никакъв начин не може да бъде прехвърлена на бъдещите поколения;
(3). в крайна сметка цената за управление на РАО, включваща дълговременно
съхраняване и следващо погребване, ще бъде значително по-висока, което е

22
23

Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, ДВ бр.76 от 30 август 2013г
Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030г., приета с
протоколно решение на Министерски съвет от 5 януари 2011г., изменена с протоколно решение на
Министерски съвет от 25 юни 2014г
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неоправдано при условие, че не се осигурява дълговременна безопасност на
съоръженията
Съгласно Директива 2011/70/Евратом от 29 юли 2011г. за създаване на рамка на Общността
за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци
„съхраняването на РАО, вкл. дългосрочното съхраняване, е временно решение, а не
алтернатива на погребването”.
1.7.2.3

ПОГРЕБВАНЕ В ГЕОЛОЖКО ХРАНИЛИЩЕ

Геоложкото хранилище не е вариант за погребване на ниско и средно активни РАО
категория 2а. Геоложкото хранилище представлява хранилище изградено на значителна
дълбочина в земните недра – дълбочина няколко стотин метра или повече под земната
повърхност. Геоложкото хранилище е предназначено за погребване на високоактивни и
дългоживеещи отпадъци от преработката на ОЯГ и/или за погребване на ОЯГ, когато то е
обявено за отпадък. Цената за погребване на единица обем от кондиционираните РАО в
такова хранилище несъразмерно висока и икономически неоправдана. Международният опит
доказва, че погребването на РАО, категория 2а в геоложки хранилища е неоправдано.
Международния пит показва, че повърхностните хранилища са достатъчно надеждни за
погребване на ниско и средноактивни РАО категория 2а. Съгласно българското ядрено
законодателство 24 погребване в геоложки хранилища се допуска за погребване на
радиоактивни отпадъци категория 2б и категория 3. Това се подкрепя и от Директивата на
Европейски съюз 2011/70/Евратом от 29 юли 2011г. за създаване на рамка на Общността за
отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци25, според
която геоложкото хранилище е предназначено за погребване на високоактивни отпадъци и
отработено ядрено гориво.
1.7.3

ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Основната цел на реализация на ИП за изграждане на НХРАО е да бъде осигурена
безопасност и ефективна защита на експлоатационния персонал, населението и околната
среда от потенциалното въздействие на погребаните отпадъци по време на експлоатационния
и след експлоатационния период. Мерките за осигуряване на безопасността се предприемат
през целия жизнен цикъл на НХРАО - на етапите избор на площадка, проектиране,
изграждане, експлоатация, затваряне и периода на институционен контрол.
В съответствие с Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и
за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, изискванията на българското
законодателство, стандартите по безопасност на МААЕ 26 , 27 , 28 , 29 , 30 и препоръките на
Международния комитет за радиационна защита (МКРЗ) 31 , 32 , основните принципи по
безопасност, които ДП „РАО“ прилага при изграждане на НХРАО са както следва:

24

Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, ДВ бр 76 от 30 август 2013г
Директива 2011/70/Евратом от 19 юли 2011г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно
управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци
26
IAEA, The principles of radioactive waste management, Safety Fundamentals, Safety Series No.111-F, Vienna, 1995
27
AEA, Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards (Interim Edition).
Safety Standards Series No. GSR Part 3 (Interim), Vienna, 2011
28
IAEA, Fundamental safety principles, Safety Standards, No.SF-1, Vienna, 2006
29
IAEA, Siting of Near Surface Disposal Facilities, Safety Series No.111-G-3.1, Vienna, 1994
30
IAEA, Near surface disposal of radioactive waste, Safety Requirements No. WS-R-1, Vienna, 1999
31
ICRP, Radiological Protection Policy for the Disposal of Radioactive Waste, Publication No. 77, Elsevier, Oxford,
1997
25
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1. НХРАО трябва да бъде разположено, проектирано, изградено, експлоатирано и
затворено по такъв начин, че облъчването на персонала и населението да не
надвишава ограниченията, специфицирани в ОНРЗ-2012 и Наредба за безопасност
при управление на радиоактивни отпадъци, 2004г.;
2. Облъчването на персонала и населението трябва да се ограничава и поддържа на
възможно най-ниското разумно достижимо ниво;
3. Мерките за осигуряване на радиационната защита трябва да бъдат оптимизирани така,
че да се гарантира постигане на възможно най-високо разумно достижимо ниво на
защита;
4. Нивото на защита на населението извън националните граници не трябва да бъде пониско от нивото на защита на населението в страната;
5. Нивото на защита на бъдещите поколения не трябва да бъде по-ниско от нивото на
защита на сегашните поколения;
6. Бъдещите поколения не трябва да бъдат обременени от съществуването на НХРАО
полагайки усилия за възстановяване или поддържане на нивото на безопасност на
съоръжението;
7. НХРАО трябва да бъде разположено, проектирано, изградено, експлоатирано и
затворено по такъв начин, че да се осигури защита на околната среда в съответствие с
изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 2002г.и
международните изисквания в областта на опазване на околната среда33,34,35,36,37,38,39;
8. При осигуряване на безопасността на НХРАО се прилага принципа на задържане и
изолиране;
9. Изграждането на НХРАО трябва да съответства на последните достижения на науката
и техниката и на световно признатия експлоатационен опит;
10. Безопасността на НХРАО след неговото затваряне се осигурява чрез пасивни
инженерни и естествени бариери;
11. Безопасността на НХРАО се основава на прилагането на дълбоко ешелонирана
защита, която се основава на едновременното прилагане на система от физически
бариери и административни мерки, осигуряващи следните нива на защита:

32

ICRP, Radiation Protection Recommendations as Applied to the Disposal of Long-Lived Solid Radioactive Waste,
Publication No. 81, Elsevier, Oxford, 1999
33
Конвенция за оценка на въздействие върху околната среда в трансграничен контекст (ратифицирана с Закон
приет от 37-то Народно събрание на 16.03.1995г.) ДВ бр.28/1995г. в сила от 10.09.1997г. (обн. ДВ бр.
86/01.10.1995г)
34
Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и
достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда (ратифицирана с Закон, приет от ХХХІХ Н.С. на
02.10.2003г. ДВ бр. 91/2003 г. в сила 16.03.2004г. обн. ДВ бр. 33/23.04.2004г.)
35
Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно оценката
на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (кодифициран текст)
36
Директива на ЕС 2001/42/EC, Директива за оценка на въздействието на някои планове и програми върху
околната среда, юни 2001 г
37
Директива на ЕК 92/43/EEC (1992) за Конвенцията за природните обитатели и дивата флора и фауна (Natura
2000) – Директива за обитателите
38
Директива на ЕК, 78/659/EEC от 18 Юли за качеството на прясната вода, което има нужда от защита или
подобряване с оглед подпомагане живота на рибите
39
Директива на ЕК, 79/409/EEC от 2 Април 1979 по конвенцията за дивите птици
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 Система от последователни физически бариери по пътя на разпространение на
радиоактивните вещества в околната среда;
 Система от технически и организационни мерки за защита на бариерите и
запазване на тяхната ефективност;
 Система от технически и организационни мерки за защита на експлоатационния
персонал;
 Система от технически и организационни мерки за защита на населението и
околната среда
12. Системата от физически бариери се основава на многобариерната концепция, като
всяка бариера допринася за осигуряване на безопасността чрез функциите си за
безопасност. Безопасността на НХРАО не трябва да зависи предимно от една отделна
бариера. Ако дадена бариера не е в състояние да изпълнява функциите си на
безопасност, то системата като цяло трябва да осигури изолирането на РАО в
съответствие с критериите за безопасност.
13. Конструкцията на съоръженията за погребване трябва да бъде такава, че да е
възможно изваждане на опаковките с радиоактивни отпадъци през периода на
експлоатация на НХРАО;
14. Конструкцията на съоръженията за погребване трябва да осигурява лесна и ефективна
експлоатация, поддръжка, контрол и мониторинг;
15. Целият процес на изграждане на НХРАО трябва да бъде прозрачен и да се установи
открит диалог с населението. Изискванията на обществеността трябва да се отчитат
при процеса на избор на площадка и включат в проекта на съоръжението до степен,
която е технически възможна и икономически осъществима;
16. Основните критерии за безопасност са радиологичните критерии, установени в
ОНРЗ-2012.и в Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци40:
1.

Индивидуалната ефективна доза за съответната критична група лица от
населението в резултат от НХРАО след неговото затваряне не трябва да
надвишава 0,1 mSv за година;

2.

Индивидуалната ефективна доза за съответната критична група лица от
населението в резултат от експлоатацията на НХРАО не трябва да надвишава 0,1
mSv за година;

3.

При проектни аварии в НХРАО оценената индивидуална ефективна доза за
съответните критични групи от населението на границата на площадката не
може да надвишава 1 mSv за година;

4.

Границата на ефективната доза за персонала, експлоатиращ НХРАО, е 20 mSv за
всяка отделна година

5.

Границите за годишните еквивалентни дози за персонала, експлоатиращ
НХРАО, са 20 mSv за очна леща, 500 mSv за кожата и 500 mSv за длани
подлакътници на ръцете, за стъпалата и за глезените.

Дозовите ограничения за населението при експлоатацията на НХРАО и след затварянето му
(следексплоатационен период) са по-ниски от границата за годишна ефективна доза за всяко
лице от населението 1 mSv/a, определена от ОНРЗ-2012г. Критериите по безопасност

40

Наредба № 7 от 8.06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите, ДВ, бр. 70 от 19.06.1998
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съответстват на стандартите по безопасност на МААЕ, International Basic Safety Standards Radiation Protection and Safety of Radiation Sources41 и на препоръките на Международния
комитет за радиационна защита42,43.
Важен аспект за осигуряване на съответствието с целите, принципите и критериите по
безопасност е интегрираната система за управление на ДП РАО, която включва всички
аспекти на безопасността, околната среда и социални аспекти. В същото време ДП РАО
следва основните си цели в областта на човешкото здраве и безопасност за работещитте
(собствения персонал и персонала на работниците на външни организации, работещи на
площадка Радиана) за осигуряване на подходяща работна среда.
1.8

ЗОНИ С ОСОБЕН СТАТУТ

1.8.1

ЗОНИ ОКОЛО АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“

Учредяването на зоните с особен статут около АЕЦ „Козлодуй” е свързано с необходимостта
от създаване на инструмент за устройство и управление на територията в съответствие със
законовата и нормативната уредба на страната и общоевропейските стандарти за безопасност
и охрана, съгласно изискванията на чл.104, ал.1 от Закона за безопасно използване на
ядрената енергия (ДВ бр.63 2002, посл. изм. ДВ бр.82 2012г.).
Въз основа на извършените разчетни анализи по безопасност и съгласно изискванията на
Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария
(Обн., ДВ, бр. 94 от 29.11.2011 г.), са определени следните зони за аварийно планиране около
ядрените блокове на АЕЦ „ Козлодуй”.


Зона за аварийно планиране на площадката - защитена зона № 1, площадката
на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД,



Зона за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ) – зона № 2, с радиус 2 km и
геометричен център между вентилационните тръби на 5-ти и 6-ти блок. Площта на
зоната е заета от производствената площадка на АЕЦ „Козлодуй”, площадката за
съхранение и обработка на радиоактивните отпадъци на СП „РАО Козлодуй“ и
площадка „Радиана“. Целта й е ограничаване на облъчването при аварии,



Зона за неотложни защитни мерки (ЗНЗМ)44 – зона № 3, с условен радиус 30 km
около “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Нейната роля е извършване на необходимия контрол
за целите на радиационната защита.

Зоните за аварийно планиране са разделени на 16 сектора - Фигура 1.8-1. В зависимост от
аварийното състояние, в зоните за аварийно планиране се провеждат различни по своя
характер мерки за защита на персонала и населението.

41

IAEA, Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards IAEA Safety
Standards Series GSR Part 3, 2014
42
ICRP, Radiation Protection Recommendations as Applied to the Disposal of Long-Lived Solid Radioactive Waste,
Publication No. 81, Elsevier, Oxford, 1999
43
ICRP, Radiological Protection Policy for the Disposal of Radioactive Waste, Publication No. 77, Elsevier, Oxford,
1997
44
ЗНЗМ от 30 km се определя за целите на аварийното планиране. Същата зона от 30 km за целите на
радиационния мониторинг се нарича „Наблюдавана зона“ (НЗ)
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ФИГУРА 1.8-1 ЗОНИ ЗА АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ – ЗНЗМ С РАДИУС 30 КМ

На територията на Р. България НЗ включва изцяло общините: Козлодуй, Вълчедръм,
Хайредин, Мизия и частично общините Лом, Бяла Слатина, Оряхово, Бойчиновци, Криводол
и Борован. В обхвата на зоната няма големи български промишлени и военни обекти.
На територията на Р. Румъния в зоната попадат общо 23 населени места от окръзите Долж и
Олт: Bechet, Nedeia, Gighera, Zaval, Ostroveni, Sarata, Călăraşi, Dabuleni, Listeava, Piscu
Sadovei, Sadova, Gângiova, Măceşu de Jos, Măceşu de Su, Sapata, Plosca, Bistret, Brandusa,
Goicea, Barca, Horezu Poenari, Toceni, Valea Stanciului.
1.8.2

РАДИОЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ

В зоните определени около АЕЦ „Козлодуй“ се извършва радиоекологичният мониторинг,
който обхваща всички основни компоненти на околната среда (въздух, води, почва,
растителност, храни, селскостопанска продукция и др.) в радиус от 100 km около централата
на българска територия.
Обемът, обхватът и контролираните параметри са регламентирани в дългосрочна програма за
радиоекологичен мониторинг при нормална експлоатация на АЕЦ, която е съгласувана с
контролните и надзорни органи в страната – АЯР, Националния център по радиобиология и
радиационна защита (НЦРРЗ) към Министерството на здравеопазването (МЗ) и
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към Министерството на околната среда и
водите (МОСВ). Програмата отговаря напълно на националните и европейските нормативни
изисквания в областта, включително чл. 35 от Договора ЕВРАТОМ, Препоръки на ЕС
2000/473/ЕВРАТОМ и 2004/2/ЕВРАТОМ.
Зоната за мониторинг включва и реперни постове в 100-километров радиус около атомната
централа, като контролът се извършва основно в 36 контролни поста. Извън тези места се
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провежда мониторинг на р. Дунав и други вътрешни водоеми, контрол на подпочвени и
питейни води и типични за района храни – риба от р. Дунав мляко от ферми и др.
1.8.3

ЗОНИ И ПРЕД-ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН МОНИТОРИНГ НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА”

Според анализа на МОАБ, поради радиационния си риск, НХРАО трябва да бъде
класифицирано в рискова категория 3, което е най-ниската рискова категория за ядрено
съоръжение. Както е известно, зоните с особен статут се създават с проекта на ядреното
съоръжение и се обосновават с доклада за междинна оценка по безопасността. Предвид
обстоятелството, че НХРАО е най-ниската рискова категория около него ще бъдат създадени
две зони с особен статут:
1. Зона за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ);
2. Наблюдавана зона (НЗ).
В съответствие с изискванията на чл. 104 ал. 2 на ЗБИЯЕ и на базата на критериите,
определени в Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и
радиационна авария (Обн., ДВ, бр. 94 от 29.11.2011 г.) са пресметнати и определени
периметрите на зоните с особен статут около НХРАО. Зоната за неотложни защитни мерки
(ЗНЗМ) на НХРАО е ограничена в рамките на площадката (в границите на оградата й), а
Наблюдаваната зона около НХРАО е под 4 km.
На площадката на ИП и наблюдаваната зона се извършва пред-експлоатационен
радиационен мониторинг, който в бъдеще ще продължи и при експлоатацията на НХРАО.
Предексплоатационният радиационен мониторинг (преди и по време на строителство на
НХРАО) се регламентира от Програма за пред-експлоатационен радиологичен мониторинг
на площадка „Радиана“ (№ ТК.Д-142-D3/2012, НХ-ПЕМ-ПМ-001), която отговаря на
изискванията на АЯР и на Международната агенция за атомна енергия45,46. Мониторингът
обхваща определяне на радиационния гама фон, контрол за наличието на радионуклиди от
инвентара на НХРАО в приземния въздух, валежи, повърхностни и подземни води,
водоизточници, почви, растителност и селскостопански продукти. Обхваща следните зони:
-

Площадка „Радиана” – приблизителна площ 46 хектара - (около 1200х400 m),
представлява ЗПЗМ;

-

Наблюдаваната зона около площадка „Радиана“ – водоносен хоризонт, водосборни
басейни – река Дунав, сондажи за питейни води, земеделски площи, ферми за
отглеждане на животни и др.

Обект на мониторинг на площадка „Радиана” и на териториите около нея са:
-

Радиационен гама фон (термолуминесцентни дозиметри (ТЛД) на контролните
постове и полеви (in situ) измервания)

-

Специфична или обемна радиоактивност на ключови радионуклиди в компоненти на
околната среда:
o почви – на контролните постове от територията на площадка „Радиана“,
o води:
-

45

природни водоеми – река Дунав, след АЕЦ „Козлодуй”,

Monitoring and Surveillance of Radioactive Waste Disposal Facilities IAEA Safety Standards Series SSG-31, 2014

46

Surveillance and Monitoring of Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA Safety Reports
Series No 35, 2004
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-

питейни води – мрежата на град Козлодуй,

-

подпочвени води – от изградените пиезометри,

-

дънни утайки – река Дунав, при местата за взимане на водни проби.

o атмосферен въздух (аерозоли и атмосферни отлагания),
o флора (трева, листна маса и растения – от територията на площадката),
o водорасли – река Дунав, при местата за взимане на водни проби.
-

Радиоактивност в храни и селскостопански култури (риба, мляко и посеви на
селскостопански култури) от територии около площадката.

Трябва да бъде подчертано, че предвид наличието на АЕЦ „Козлодуй” в непосредствена
близост до площадката на ИП, в цялата околност (ЗПЗМ и НЗ на АЕЦ „Козлодуй”) се
извършва и независим надведомствен мониторинг на основните параметри на околната среда
– въздух, води, почва от контролните и надзорни органи в страната от Изпълнителната
агенция по околна среда ИАОС/МОСВ и Националния център по радиобиология и
радиационна защита НЦРРЗ/МЗ.
1.9

ОПИСАНИЕ

НА ЛИЦЕНЗИОННИЯ ПРОЦЕС И ОТГОВОРНОСТИ НА РАЗЛИЧНИТЕ
ИНСТИТУЦИИ

Описанието на лицензионния процес, в т.ч. отговорностите на различните институции за
осигуряване на безопасността, физическата защита и финансиране на НХРАО е приведено
като отговор на препоръките на румънската страна- Писмо от Румънското Министерството
на околната среда , изх. №7439/EGU/16.11.2009г.
Дейностите по изграждане на НХРАО подлежат на лицензиране от Агенцията за ядрено
регулиране в съответствие с изискванията на Наредба за реда за издаване на лицензии и
разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, което включва:
 разрешение за избор на площадка (определяне на местоположението);
 разрешение за проектиране;
 разрешение за строителство;
 разрешение за въвеждане в експлоатация;
 лицензия за експлоатация;
 лицензия за затваряне.
В съответствие със Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и на
радиоактивните отпадъци държавната политика в областта на управление на РАО се
осъществява от Министерството на икономиката и енергетиката. Контролът върху ядрената
и радиационна безопасност се осъществява от Агенцията за ядрено регулиране. Физическата
защита на съоръжения за управление на РАО се осъществява в съответствие с изискванията
на Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрени съоръжения, ядрения
материал и радиоактивните вещества и се контролира както от Агенцията за ядрено
регулиране, така и от специализираните органи на Министерството на вътрешните работи.
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2

АЛТЕРНАТИВИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НХРАО

2.1

НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА

„Нулева” алтернатива, или решение да не се предприемат действия, за реализиране на това
инвестиционно предложение, означава отказ от изграждане в обозримо бъдеще на НХРАО в
страната.
Към настоящия момент радиоактивните отпадъци, които се получават от експлоатацията на
блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” и натрупаните исторически радиоактивни отпадъци се
преработват в съоръженията на СП „РАО-Козлодуй”. Кондиционираните отпадъци се
съхраняват в Склад за съхранение на кондиционирани РАО с капацитет 1920 броя СтБК. В
склада ще бъдат съхранявани и кондиционираните радиоактивни отпадъци от извеждане от
експлоатация на блокове 1÷4 на АЕЦ „Козлодуй”.
Капацитетът на склада е разчетен с оглед обстоятелството, че той се явява междинно звено в
цялостната система за управление на радиоактивни отпадъци в съответствие с изискванията
на българското ядрено законодателство47,48 , стандартите по безопасност на МААЕ49,50,51,52 ,
Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност
при управление на радиоактивни отпадъци 53 , и Директивата на Европейски съюз
2011/70/Евратом от 29 юли 2011г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и
безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци54.
Складът представлява съоръжение за временно съхраняване на РАО преди погребването им
в НХРАО с проектно време на живот 50 години. Към настоящия момент в склада се
съхраняват 1368 броя СтБК. При темповете на запълване на склада с кондиционирани
радиоактивни отпадъци, които са определени от производствените изисквания за
осигуряване на нормална експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” и осигуряване
на нормалното протичане на процеса на извеждане от експлоатация на блокове 1÷4 на АЕЦ
„Козлодуй” капацитетът на склада ще бъде изчерпан след по-малко от 4 години.
Нулевата алтернатива т.е. отказът от изграждане на НХРАО е отхвърлена директно, тъй като:
 не отговаря на ядреното законодателство, според което радиоактивните отпадъци
трябва да бъдат погребани във възможно най-кратък срок след тяхното генериране;
 не отговаря на изискванията на Единната конвенция за безопасност при управление
на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци55;
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Закон за безопасно използване на ядрената енергия, Обн. ДВ бр.63 от 28 Юни 2002г., посл.изм.ДВ бр.68 от 2
Август 2013г
48
Наредба безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, ДВ бр. 76 от 30 август 2013г.
49
IAEA, Fundamental Safety Principles, Safety Fundamentals No.SF-1, IAEA, 2006
50
IAEA, ThePrinciples of RadioactiveWasteManagement, Safety Standard SeriesNo.111-F, IAEA, 1995
51
IAEA, Storage of RadioactiveWaste, Safety Standards, Safety GuideNo.WS-G-6.1, 2006
52
IAEA, PredisposalManagement of RadioactiveWaste, Safety Standards, No. GSR part 5, 2009
53
Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на
радиоактивни отпадъци. Ратифицирана със Закон, приет от 38-мо Народно събрание на 10.05.2000г., ДВ
бр.42/23.05.2000г
54
Директива 2011/70/Евратом от 19 юли 2011г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно
управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци
55
Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на
радиоактивни отпадъци. Ратифицирана със Закон, приет от 38-мо Народно събрание на 10.05.2000г., ДВ
бр.42/23.05.2000г
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 не отговаря на законодателството на Европейския съюз - Директивата на Европейски
съюз 2011/70/Евратом от 29 юли 2011г. за създаване на рамка на Общността за
отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци56,
както и на Закона за безопасно използване на ядрената енергия57 и Стратегията за
управление на отработено ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци58 ;
 не отговаря на решенията на правителството на Р България:


Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и на радиоактивните
отпадъци до 2030 г, приета с протоколно решение на Министерски съвет на
5.01.2011г., съгласно която изграждането на НХРАО е с най-висок приоритет.



с Решение на Министерски съвет № 683 от 25 юли 2005г. на ДП РАО е възложено
да изгради Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци59;



с Решение на Министерски съвет № 898 от 8 декември 2011г. Националното
хранилище, за чието изграждане като част от процедурата по определяне на
местоположението на ядрено съоръжение е избрана площадка „Радиана”, е
определено за национален обект по Закона за държавна собственост и за обект с
национално значение по Закона за устройство на територията60 ;



с Постановление на Министерски съвет № 3 от 10 януари 2013г. националното
хранилище е определено за стратегически обект за националната сигурност61.

Нулевата алтернатива т.е. отказът от изграждане на НХРАО води до следните негативни
последици:
(1) Спиране на процеса на кондициониране на РАО от експлоатацията на блокове 5
и 6 на АЕЦ „Козлодуй”. При това положение временните обеми за съхраняване на не
преработени радиоактивни отпадъци от експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй” също се
изчерпват и експлоатацията на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” спира. Това има
значителни социално-икономически последици за населението и промишлеността на
страната изразяващи се в значително повишаване на цената на тока, поради отпадане
на евтиния ток от АЕЦ „Козлодуй” от енергийния микс.
(2) Програмата за удължаване на срока на експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ
„Козлодуй” не може да бъде осъществена, поради невъзможност за осигуряване на
дългосрочното управление на радиоактивните отпадъци, които ще се генерират при
експлоатацията им. Социално-икономическите последици са аналогични на погорните.
(3) Спиране на процеса на извеждане от експлоатация на блокове 1÷4на АЕЦ
„Козлодуй” поради липса на капацитет за временно съхраняване на кондиционирани
радиоактивни отпадъци и липса на капацитет за погребването им. Трябва да бъде
56

Директива 2011/70/Евратом от 19 юли 2011г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно
управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци
57
Закон за безопасно използване на ядрената енергия, Обн. ДВ бр.63 от 28 Юни 2002г., посл. изм.ДВ бр.68 от 2
Август 2013г
58
Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030г., приета с
протоколно решение на Министерски съвет от 5 януари 2011г., изменена с протоколно решение на
Министерски съвет от 25 юни 2014г
59
РМС №683/25.07.2005г. за изграждане на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци
60
РМС №898/08.12.2011г. за определяне на НХРАО за национален обект и обект с национално значение
61
ПМС №3/10.01.2013г. за изменение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне
на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
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подчертано, че спирането и извеждането от експлоатация на блокове 1÷4 на АЕЦ
„Козлодуй” е част от договора за присъединяване на България към Европейския съюз.
За осъществяването на процеса по извеждане от експлоатация страната получава
финансиране от Международен фонд „Козлодуй”. Всяко неизпълнение на
задълженията на страната ще доведе до значителни финансови санкции.
(4) Невъзможност за изграждане на нови ядрени мощности. Изграждането на нови
ядрени мощности подлежи на одобряване от Европейската комисия. Съществено
условие е наличието на хранилище за погребване на радиоактивните отпадъци, които
ще се генерират при експлоатацията на нова ядрена мощност.
Нереализирането на инвестиционното предложение поражда значителни рискове за:
 здравето на персонала на АЕЦ „Козлодуй”, персонала на ДП РАО и населението на
околните селища – гр.Козлодуй, гр.Мизия, селата Хърлец, Гложене, Бутан, Крива
бара и др.;
 състоянието на околната среда, което може да се изрази в замърсяване с
радионуклиди на почвения слой и приповърхностната зона на земните недра, както и
на подземните води, предимно на подземно водно тяло “Порови води в Кватернера –
Козлодуйска низина” с код BG1G0000Qal005, от което се осъществява водовземане
чрез изградени водовземни съоръжения и се явява зона за защита на водите за
питейно-битово водоснабдяване.
На основание на гореказаното нулевата алтернатива е отхвърлена.
2.2

АЛТЕРНАТИВИ ПО ТЕХНОЛОГИЯ

Разглеждат се две технологии за погребване на ниско и средноактивни РАО категория 2а в
повърхностно модулно инженерно хранилище: траншеен тип62 и тунелен тип63. В рамките на
ДОВОС са анализирани двете технологии за погребване на РАО и обоснована
предпочетената технология от гледна точка на безопасността и потенциалните въздействия
върху околната среда.
2.2.1

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАО В ТРАНШЕИ

Съвременни хранилища траншеен тип са реализирани в редица развити страни – в Centre
d’Obe-Франция, El Cabril – Испания, Моховце в Словакия, Дуковани в Чехия и др.
Разработената технология за погребване в траншеи се базира на френската и испанска
технология. Същата технология ще бъде използвана в белгийското хранилище, което е в
процес на изграждане.
На Фигура 2.2-1 е показано разположението на траншейно хранилище на площадка
„Радиана“.
Хранилището се състои от 66 броя клетки за погребване, разположени върху три еднакви
платформи, всяка от които е за 22 клетки. Клетките за погребване са разположени в два реда,
всеки от който е с по 11 клетки. Капацитетът на всяка платформа за погребване е 6336 броя
опаковки с радиоактивни отпадъци (стоманобетонни контейнери) даващи общ капацитет на
хранилището 19 008 броя опаковки. Клетките за погребване са монолитни правоъгълни
стоманобетонни конструкции с външни размери дължина 20.15 m, ширина 17.05 m и

62

Идеен проект на Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни РАО, Отчет по задача 4.1 от
PHARE Проект, №EUROPEAID/122568/D/SV/BG, 2008г
63
Предпроектно проучване за изграждане на НХРАО, тунелен тип хранилище, Минпроект ЕАД, 2009
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височината е 9.45 m до покривната плоча. Всяка клетка е разделена посредством две
вътрешни стоманобетонни стени на три камери, в които се подреждат контейнерите в 4 реда.

ФИГУРА 2.2-1 СХЕМА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ХРАНИЛИЩЕ ТРАНШЕЕН ТИП.

След запълване с опаковки пространството между контейнерите се запълва с инертен
материал, осигуряващ механична устойчивост на конструкцията, поставят се бетонни панели
с дебелина 50 cm и се изгражда покривна плоча. В съответствие с добрите практики клетките
са конструктивно независими. Изградени са върху льосо-циментова възглавница с дебелина
5 m. Дебелината на фундаментната и покривна плочи е 60 cm, а на външните и вътрешни
стени - 50 cm. В льосоциментната възглавница се изгражда инспекционна галерия под всеки
ред клетки, в която е разположена система за контрол на инфилтрацията. Системата включва
тръбопроводна връзка на идващите от всяка клетка тръбопроводи и събира в събирателен
резервоар. Осигурена е възможност за контрол на дебита и пробовземане. Системата за
контрол на инфилтрата позволява контрол на състоянието на погребаните отпадъци и на
състоянието на хранилището през целия му жизнен цикъл – в периода на експлоатация, при
затваряне и през периода на институционален контрол.
Фундаментната плоча е с дебелина 0.60 m. Външните и вътрешните стени са с дебелина 0.50
m, а покривната плоча е с дебелина 0.60 m. Времето на живот на стоманобетонните
конструкции на хранилището е 375 години, което включва периода на експлоатация, периода
на затваряне и периода на институционален контрол.
В условията на площадка „Радиана” модулите за погребване се разполагат върху стабилните
в геотехническо отношение плиоценски отложения.
Опаковките, подлежащи на погребване се доставят със специализирани транспортни
средства и се поставят в хранилищната единица с помощта на мостови кран. По време на
запълване над клетките има подвижна защитна конструкция, предпазваща от атмосферни
метеорологични влияния –Фигура 2.2-2 .
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ФИГУРА 2.2-2 ИЛЮСТРАЦИЯ НА НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА МОДУЛ ЗА ПОГРЕБВАНЕ С МОСТОВИ КРАН И
ЗАЩИТНО ХАЛЕ

Над запълнените модули се изгражда защитно многобариерно покритие (многослоен
почвено насипен екран) (Фигура 2.2-3), който служи за изолиране на повърхностите води,
защита на хранилището от външни въздействия, в т.ч. от проникване на животни и корени на
растения. Екранът се изгражда от естествени материали, след доказване чрез
експериментални наблюдения на неговите изолиращи и защитни свойства.

ВЪНШЕН ВИД

ДЕТАЙЛИ НА ЗАЩИТНАТА ПОКРИВКА

ФИГУРА 2.2-3 ЗАТВОРЕНО МОДУЛНО ТРАНШЕЙНО ХРАНИЛИЩЕ С ИЗГРАДЕНА МНОГОБАРИЕРНА
ЗАЩИТНА ПОКРИВКА

На площадката на НХРАО няма да бъде извършвано преработване и/или кондициониране на
радиоактивните отпадъци. Радиоактивните отпадъци пристигат на площадката
кондиционирани (включени в циментна матрица) и опаковани в стоманенобетонни
контейнери (СтБК) с външни размери с 1.95 х 1.95 х 1.95 m, които са показани на Фигура
2.2-4.
Сега тези контейнери се съхраняват на площадката на АЕЦ „Козлодуй” в Склада за
съхраняване на кондиционирани радиоактивни отпадъци на Държавното предприятие
„Радиоактивни отпадъци” (Фигура 2.2-5).
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ФИГУРА 2.2-4 СТОМАНОБЕТОННИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА РАО В НХРАО

ФИГУРА 2.2-5 ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ С ССКРАО НА ПЛОЩАДКАТА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

С така предложената конструкция безопасността на съоръженията за погребване се постига
чрез многобариерен подход при осигуряване на дълбоко ешелонирана защита:
Многобариерната система за изолация на НХРАО включва следните части:
 Първата инженерна бариера е формата на отпадъка, която представлява
циментирани радиоактивни отпадъци, някои от които предварително са включени в
стоманени варели със или без суперпресоване. Функцията по безопасност на формата
на отпадъка (циментовата матрица, в която са включени отпадъците) е свързана със
включването на радионуклидите в твърдата фаза на матрицата, както и задържането
им чрез адсорбция и утаяване в силно алкалната среда на цимента. Циментовата
матрица се разглежда като химическа бариера, която не губи функциите си по
безопасност в продължение на хиляди години.
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 Втората инженерна бариера е стоманобетонния контейнер с дебели стени, дънна
плоча и капак, в който е вместен циментирания радиоактивен отпадък като
свободното пространство между циментната матрица на отпадъка и капака на
стоманобетонния контейнер е запълнено с циментов разтвор, образувайки монолитен
блок. Стоманобетонния контейнер трябва да осигури възможност за извличане на
отпадъка в периода до окончателното затваряне на НХРАО. Функцията по
безопасност е да осигури пълно задържане чрез запазване на механичната си цялост,
вкл. целостта на захватите, в продължение на периода на експлоатация на
хранилището, който ще продължи около 60 години. Стоманобетонния контейнер
запазва функциите си на химическа бариера в продължение на хиляди години.
 Третата инженерна бариера на хранилището включва клетките за погребване, които
са от стоманобетон, фундаментите, затварящите плочи и запълващия материал.
Определената функция на безопасност е задържане на потенциално освободени
радионуклиди от опаковки с РАО, чрез запазване на целостта на клетките през
периода на експлоатация на хранилището, който продължава 60 години, през периода
на затваряне на хранилището, който продължава 15 години и през целия период на
институционален контрол, който продължава 300 години. Както е казано по-горе
проектният живот на конструкциите на хранилището е 375 години. Бетонът запазва
функциите си на химическа бариера в продължение на хиляди години.
 Четвъртата инженерна бариера включва льосо-циментова основа и многослойното
покритие. Освен, че е бариера срещу миграцията на радионуклиди, основата
увеличава също дебелината на неводонаситената зона и подобрява цялостното
състояние на основата. Многослойното защитно покритие трябва да бъде изградено от
естествени материали (глина, пясък, чакъл и др.) и да има конструкция, която да
осигури редица важни за безопасността функции, най-главните от които са:
 Да минимизира в максимална степен инфилтрационния поток от дъждовни води
през хранилищната система като гарантира инфилтрационен хидравличен поток
под 1.5 L/m2 за година през хранилищните модули.
 Да служи като бариера срещу външно нарушаване на системата от бариери от
хора, животни или растения;
 Да осигурява защита срещу от продължителни ерозионни агенти, като валежи и
вятър.
 Петата (природна) бариера се изпълнява от благоприятните характеристики на
площадката.
Така предложения подход е аналогичен на добрите практики в ЕС, препоръчвани от
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Сравнителният анализ на хранилищата
в света и особено на тези в развитите страни доказва приложимостта на тази технология. По
данни на МААЕ погребването на радиоактивни отпадъци в такъв тип хранилища е
технология, която е доказала своите качества. способността си да изолира радиоактивните
отпадъци от околната среда и безопасността по отношение на хората и ще продължи да бъде
широко използвана. Технологията е доказала своята приложимост на базата на
експлоатацията на значителен брой хранилища (над 75), както и на базата на резултатите от
мониторинга на хранилища, които вече са изчерпали своя капацитет и са затворени. По тази
причина редица страни планират да построят именно такъв тип хранилище.
Опитът, който е натрупан при експлоатацията на такъв тип хранилища и особено опитът на
Франция, която експлоатира значителен брой атомни електроцентрали (58 броя АЕЦ) и
произвежда електроенергия основно от ядрени реактори (над 75% от произведената
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електроенергия се дължи на експлоатацията на АЕЦ), както и опитът на други развити
европейски страни е изполван при проектирането на повърностно хранилище траншеен тип
на площадка Радиана.
Франция изгражда своето първо хранилише за ниско и средноактивни радиоактивни
отпадъци Ла Манш през 1969 г. Хранилището е с капацитет 530 000 m3 кондиционирани
радиоактивни отпадъци като годишно са приемани между 20 и 25 000 m3. След изчерпване
на капацитета в 1994г. хранилището преустановява приемането на отпадъци и изпълнява
няколко годишна програма по затварянето му. Изградена е защитна многобариерна покривка
и хранилището е в период на институционален контрол. Дългогодишните наблюдения на
хранилището по време на неговата експлоатация и след затварянето му са доказали
безопасността му и отсъствието на отрицателни въздействия върху околната среда и човека.
Хранилището е разположено във винарски район, прочут с лозовите си насъждения, които са
в непосредствена близост до оградата на съоръжението. Наличието на хранилището по
никакъв начин не е повлияло на винопроизводството в района, както и на туризма в областта.
Разположеният наблизо град Шербург (16 км) е исторически град, който ежегодно се
посещава от голям брой туристи. Наличието на хранилището не е повлияло на търговията
със стриди – на брега на Атлантическия океан са разположени много известни ферми за
стриди, които се изнасят в цяла Европа.
Опитът от изграждането и експлоатацията на хранилището Ла Манш е приложен при
усъвършенстване на технологията на новото френско хранилище в Centred’Obe, което е
влязло в експлоатация през 1992г. Хранилището е разположено в месността Шампан-Арден,
известна с производството на вино. На разстояние 20 км от хранилището е изградено едно от
най-големите в Европа изкуствени езера с брегова ивица 77 км, което е постоянен дом на
повече от 200 вида птици, някои от които са редки и застрашени. Кое известно като
обиталище ма много редки и защитени птици Хранилището е с капацитет 1 000 000 m3 и е
проектирано да приема годишно 20 000 m3 в продължение на около 50 години. Предвижда се
експлоатацията му да продължии до 2040г. Хранилището е модулно като железобетонните
клетки, които са показани на Фигура 2.2-6 се изграждат и затварят последователно.
Железобетонните клетки са с размери 25 m х 21 m и височина 8,5 m, дебелина на стените 40
cm, като всяка клетка побира 2 200 m3 отпадъци. В процеса на запълване клетките са покрити
с подвижна покривна конструкция, а след затварянето на хранилището ще бъдат покрити със
защитна многобариерна покривка. Под хранилището е изградена дренажна система за
улавяне на евентуално проникналите води. Затварянето на запълнените клетки, преди
окончателното изграждане на защитната покривка, се изразява в изграждане на
железобетонна покривна плоча, която е хидроизолирана. До края на 2013г. са били изградени
и последователно затворени 123 броя клетки. Двадесет годишната експлоатация показва, че
хранилището се експлоатира безопасно, доказателство за което е че производството и
продажбата на селскостопанската продукция не е променено, както е непроменена
посещаемостта на изкуственото езеро.
Значително развитие технологията намира при изграждането на испанското хранилище Ел
Кабрил, което се явява референтна технология за националното хранилище траншеен тип.
Хранилището е построено през 90-те години от испанската агенция за управление на
радиоактивни отпадъци Енреса. Капацитетът му е 200 000 m3 като е проектирано годишно да
бъдат приемани за погребване около 3 000 m3 отпадъци. Площта на хранилището е 120
хектара. Разположено е в близост на селището Ел Кабрил в провинция Кордоба, която е
известна туристическа дестинация. Хранилището е разположено в ловно-стопански резерват.
Месността около него е характерна с производството на екологично чист мед, както и с
масивите от маслинови насаждение, от които се добива висококачествен зехтин.
Непосредствено под хранилището е разположена голяма свинеферма за отглеждане на свине
за производство на известния испански хамон. Фабриката за производство на хамон също е в
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непосредствена близост с хранилището – до свинефермата. Отпадъците се погребват в
железобетонни контейнери с външни размери 2.25 m x 2.25 m x 2 m и максимално тегло 24
тона. Хранилището е модулно като на първия етап са изградени две платформи с общо 28
броя стоманобетонни клетки, всяка от които поема 320 контейнера, както е показано на
Фигура 2-2.6. В процеса на експлоатация клетките са защитени с подвижен защитен покрив,
а при затварянето на хранилището се предвижда изграждане на защитна многобариерна
покривка. Под хранилището е изградена дренажна система за улавяне на евентуално
проникналите води. Затварянето на запълнените клетки, преди окончателното изграждане на
защитната покривка, се изразява в изграждане на железобетонна покривна плоча, която е
хидроизолирана. Хранилището се експлоатира безопасно, доказателство за което е че
производството и продажбата на селскостопанската продукция в района (мед, зехтин,
известния испански деликатес – хамон) се разширява все повече и се изнася в редица страни.
Същата технология е използвана в хранилището в Чехия, хранилището в Словакия, което в
момента се разширява със средства от Европейската комисия, при изграждането а
хранилището за радиоактивни отпадъци от АЕЦ Игналина, което се финансира от
Европейската комисия, при изграждането на белгийското хранилище. Илюстрация на
последното е дадена на Фигура 2.2-7.

Хранилище Centred’Obe,
Франция

Хранилище Ел Кабрил,
Испания

ФИГУРА 2.2-6 СЪВРЕМЕННИ ХРАНИЛИЩА ТРАНШЕЕН ТИП В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
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Вид на хранилището след неговото затваряне, съгласно
Вид на клетките за погребване на
проекта
РАО, съгласно проекта
ФИГУРА 2.2-7 СЪВРЕМЕННИ ХРАНИЛИЩА ТРАНШЕЕН ТИП В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ, ДИЗЕЛ,
БЕЛГИЯ

Затварянето на хранилище траншеен тип и изграждането на защитна многобариерна
покривка също е технология изпитана в практиката и доказала своята ефективност, както се
вижда от показания на Фигура 2.2-3 - пример със затвореното хранилище Ла Манш,
Франция.
2.2.2

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАО В ТУНЕЛИ

Технологията на хранилище тунелен тип се основава на подземни успоредни тунелни
изработки (галерии) с голямо сечение (6.5 m) и голяма дължина от 1130 m, достъпът до които
се извършва през хоризонтални разкриващи щолни с малък диаметър (3.7 m).
Хранилището се състои от 8 успоредни тунелни изработки за разполагане на контейнерите с
радиоактивни отпадъци (СтБК), всяка с дължина 1130 m и диаметър 6.5 m. Тунелните
изработки за разполагане на СтБК са разположени по цялата дължина на площадка
„Радиана“, успоредно на пътя. Обслужването на тунелните изработки за разполагане на
СтБК се извършва посредством 3 броя перпендикулярно разположени обслужващи галерии транспортна щолня, сервизна галерия, вентилационна щолня, които са с диаметър 3.7 m.
Допълнително се изгражда и експериментална щолня. Общата дължина на минните
изработки възлиза на 9 770 m.
Тунелните изработки се разполагат в една равнина на дълбочина 25-30 m под повърхността
на терена в льосовидните глини на разстояние не по-малко от 9 m до плиоценските глини.
Тунелите за разполагане на радиоактивни отпадъци са съоръжени със хидроизолиран
многослоен стоманобетонен крепеж с обща дебелина 0.45 m. Масивът е заздравен чрез
микропилоти и инжекционна силикатизация или циментация. Дълбочината на заздравяване,
според авторите на разработката е 40 cm.
В долната част на тунелните изработки се изгражда 40 cm бетонна плоча с дренажни
канавки, които са част от системата за улавяне на водите. Под бетонната плоча преминават
тръби за отвеждане на евентуално замърсените води. Водите се заустват в приемници
оборудвани с пробовземни устройства. Този система за контрол на инфилтрацията
функционира само в периода на разполагане на контейнерите в галериите. Тя се отстранява
преди запълване на свободното пространство и затваряне на запълнените галерии.
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Осигуряването на вентилация е задължително за хранилище тунелен тип. Вентилацията се
осигурява през перпендикулярно разположената вентилационна щолня.
Радиоактивните отпадъци постъпват в галериите за погребване през транспортната щолня и
се придвижват до местото на разполагане в тунелната изработка. Транспортирането и
разполагането се извършва с помощта на дистанционно управляема транспортноразтоварваща машина (тежкотоварен електрокар) на релсов ход. Транспортноразтоварващата машина се движи по релсов път вкопан в бетонния фундамент на
транспортната щолня и в бетонния фундамент на галериите за разполагане на радиоактивни
отпадъци.
Радиоактивните отпадъци се разполагат в два реда. Капацитетът на всяка тунелна изработка
е 2150 броя опаковки с радиоактивни отпадъци, при което капацитетът на цялото хранилище
е 17 200 броя опаковки.
Галериите се прокарват по стандартен минно-строителен способ с проходчески комбайн.
След периода на развитие на нееластични деформации в контура на изработките масивът
около тях се укрепва чрез циментация или силикатизация на почвите.
Според авторите на разработката затварянето на хранилището се извършва поетапно, чрез
последователно запълване на със запълващ материал и запечатване на входовете чрез
използване на стандартна пневмо- и хидро-транспортна механизация. Дренажните тръби на
системата за контрол на инфилтрата се демонтират преди да се пристъпи към операциите по
запълване.
Запълването се извършва на два етапа. Първоначално се запълва цялото пространство с
основният запълващ материал (льосоцимент или инертен материал). Изчаква се определен
период от време за да се развиват процесите на самоуплътняване и слягане и след това се
дозапълва останалото празно пространство с глинест материал. Това се извършва през
тръбопровод, който предварително е монторан в горния край на свода на галерията.
Тръбопровода се движи по монорелса и е на сектори с дължина 2 m. В процеса на
запълването тръбопровода се изтегля от галерията.
Напречен разрез през запълнения модул за погребване (тунел) е показан на Фигура 2.2-8, а
схемата на разположение на тунелните галерии и щолни на площадка „Радиана“ – на Фигура
2.2-9 .

ФИГУРА 2.2-8 НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА ХРАНИЛИЩЕ ТУНЕЛЕН ТИП
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Входните части на тунелните изработки, в които са погребани радиоактивните отпадъци, се
запечатват с глинена „тапа” и бетонови стени; Глинестите тапи представляват 30 m
конструкция, ограничена от двете страни от стоманобетонни прегради с дебелина 35 cm,
вътре в която през 10 m са изградени 2 такива стоманобетонни прегради с дебелина 35 cm.
Пространството между преградите се запълва с глинест пулп, чрез нагнетяване с помпа.
Пасивните системи за осигуряване на безопасността се представляват от елементите на
многобариерната система. Като елементи на многобариерната система авторите на
разработката разглеждат следните елементи:
 Първата инженерна бариера е формата на отпадъка, която представлява
циментирани радиоактивни отпадъци, някои от които предварително са включени в
стоманени варели със или без суперпресoване. Функцията по безопасност на формата
на отпадъка (циментовата матрица, в която са включени отпадъците) е свързана със
включването на радионуклидите в твърдата фаза на матрицата, както и задържането
им чрез адсорбция и утаяване в силно алкалната среда на цимента. Циментовата
матрица се разглежда като химическа бариера, която не губи функциите си по
безопасност в продължение на хиляди години.

ФИГУРА 2.2-9 СХЕМА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ХРАНИЛИЩЕ ТУНЕЛЕН ТИП

 Втората инженерна бариера е стоманобетонния контейнер с дебели стени, дънна
плоча и капак, в който е вместен циментирания радиоактивен отпадък като
свободното пространство между циментната матрица на отпадъка и капака на
стоманобетонния контейнер е запълнено с циментов разтвор, образувайки монолитен
блок. Стоманобетонния контейнер трябва да осигури възможност за извличане на
отпадъка в периода до окончателното затваряне на НХРАО. Функцията по
безопасност е да осигури пълно задържане чрез запазване на механичната си цялост,
вкл. целостта на захватите, в продължение на периода на експлоатация на
хранилището, който ще продължи около 60 години. Стоманобетонния контейнер
запазва функциите си на химическа бариера в продължение на хиляди години.

НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ,

СТР. 57

НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА
ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА
НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“

 Трета инженерна бариера се представлява от крепежа на тунелната изработка,
изграден от 40 cm хидроизолиран бетон, запълващия материал около контейнерите и
заздравената зона около галерията за разполагане, чиято дебелина е 40 cm. Функция
по безопасност е запазване на механичната цялост на системата в продължение на
минимум 150 години, според авторите на разработката.
 Четвърта природна (естествена) бариера се изпълнява от благоприятните
характеристики на площадката. Естествената бариера се характеризира с коефициент
на филтрация в диапазона 10-510-6 m/s, който е достатъчно висок за пропусне
инфилтрационен хидравличен поток в рамките на минимум 50 L/m2 за година, което
отговаря на вертикална инфилтрация от 8.7 % от средногодишния валеж.
Предложеното технологично решение представлява нова технология, която до настоящият
момент не е била прилагана за погребване на радиоактивни отпадъци.
В света има сравнително малък брой планирани или изградени хранилища тунелен тип за
погребване на радиоактивни отпадъци от експлоатацията и извеждане от експлоатация на
ядрени централи. Всички хранилища тунелен тип са в твърди скали, на значително по-голяма
дълбочина и с различен тип конструкция. Радиоактивните отпадъци се разполагат в силози с
ограничен обем издълбани от тунелни изработки или в къси тунели с дължина 50-100 m,
които също се изграждат от тунелни изработки.
И при двата типа хранилище ще бъдат изградени спомагателни сгради, описани по-горе,
които са необходими за функционирането на хранилището.
В ДОВОС е представен сравнителен анализ от конструкционна гледна точка, обосноваващ
избора на предпочитан вариант за изграждане на хранилището с цел гарантиране на ядрената
безопасност, сигурност и радиационната защита и информация по отношение на
износоустойчивостта, степента на деградация и стареене на материалите и конструкциите,
по-специално анализи за възможността за запазване на механичната цялост на СтБК при
затваряне на съоръжението.
В ДОВОС са разгледани подробно двете алтернативни решения за реализация на НХРАО
тунелен и траншеен тип. Направено е сравнение на техните основни характеристики, като
основно се разглеждат преимуществата и недостатъците им по отношение на въздействието
върху отделните компоненти и фактори на околната среда като се дава най-вече приоритет
на безопасността и минимален риск за населението и работещите на обекта при неговата
нормална експлоатация и евентуално възникване на аварийни ситуации.
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3

ОПИСАНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ
ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО И
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РАДИАЦИОНЕН И НЕРАДИАЦИОНЕН
АСПЕКТ, В РЕЗУЛТАТ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НХРАО,
ПОЛЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ, ЕМИСИИТЕ НА
ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ПРИ НОРМАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПРИ
ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ, ГЕНЕРИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ И
СЪЗДАВАНЕТО НА ДИСКОМФОРТ

3.1

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

3.1.1

КЛИМАТИЧНИ И МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Площадката попада в умереноконтиненталната климатична област, която се характеризира с
топло лято и студена зима, голяма годишна амплитуда на температурата на въздуха,
пролетно-летен максимум и зимен минимум на валежите.
В ДОВОС е направен обстоен анализ на климатичните условия.
3.1.2

КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

3.1.2.1

НЕРАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ

3.1.2.1.1

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Според Общинска програмата за опазване на околната среда на община Козлодуй за периода
2010–2013г., замърсяването на атмосферния въздух с прах и не радиоактивни вредни газове е
незначително. Епизодично и локално се проявяват въздействия от автотранспорта. Найсъществен източник на замърсяване е автотранспорта, а бетоновите възли са потенциален
локален източник на замърсяване с прах. Концентрациите на прах и основни газови
инградиенти (SO2, CО2, NO2, H2S, метанови и неметанови инградиенти, O3 и NH3) е
значително под регламентираните норми за качество на атмосферния въздух (КАВ).
Емисиите на прах и не радиоактивни вредни газове (без озона) е значително по-ниско в с.
Хърлец, в землището на което е площадка „Радиана“, в сравнение с урбанизираните райони
на гр.Козлодуй.
В зоните определени около АЕЦ „Козлодуй“ се извършва паралелно с радиоекологичния
мониторинг и нерадиоекологичен мониторинг, който обхваща всички основни компоненти
на околната среда (въздух, води и др.) в радиус от 100 km около централата на българска
територия.
3.1.2.1.2

ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

В ДОВОС е направена прецизна оценка на въздействието на инвестиционното предложение
върху състоянието на атмосферния въздух в периодите на строителство, нормална
експлоатация и затваряне. В периода на строителство не се очаква наднормено замърсяване
на атмосферния въздух в района при спазване на предложените мерки. По време на
експлоатация: НХРАО не оказва влияние върху качеството на атмосферния въздух. В
периода на затваряне също при спазване на предложените мерки не се очаква наднормено
замърсяване на атмосферния въздух в района. Не се очакват значими промени в
микроклимата на територията (един от основните фактори, определящи биоразнообразието в
района).
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3.1.2.2

АТМОСФЕРНА РАДИОАКТИВНОСТ

3.1.2.2.1

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Аерозоли - радиоактивността на атмосферния въздух се изследва регулярно в 11 контролни
поста в 30 km наблюдавана зона (НЗ) и реперни постове до 100 km около АЕЦ „Козлодуй”,
респективно площадката на НХРАО. Обобщените данни от провеждания аерозолен
мониторинг за периода 2009-2013г. (Резултати от радиоекологичен мониторинг на АЕЦ
"Козлодуй", Годишен доклад 2013 г.), показват, че резултатите са в нормални граници без
изменение на радиационния гама фон и атмосферната радиоактивност.
Атмосферни отлагания - атмосферните отлагания се контролират ежемесечно в 33
контролни поста в 100 km наблюдавана зона около АЕЦ, респективно площадката на
НХРАО.
Като цяло се отчита, че радиоактивността на атмосферните отлагания в района на
площадката на НХРАО и 100 km зона е в нормални фонови граници.
Радиационен гама фон - Мониторингът на радиационния гама-фон включва измервания на
радиационния гама-фон в контролните постове и маршрутите с преносими дозиметрични
прибори и статично разположени термо-луминисцентни дозиметри в границите на 2 km
ЗПЗМ, 30 km НЗ и реперни постове до 100 km.
Радиационния гама фон в най-близко разположената станция на румънския бряг, който се
наблюдава от румънските компетентни органи, варира около 0,1 Sv/h според ДОВОС на
хранилището за сухо съхраняване на отработено ядрено гориво в АЕЦ „Козлодуй”.
Станциите от единната национална автоматизираната система за радиационен мониторинг
(ЕНАСРМ) на МОСВ са интегрирани с контролните станции на автоматизираната
информационна система за външен радиационен контрол (АИСВРК) в 2 км ЗПЗМ на АЕЦ
„Козлодуй” и са в състава на Европейската платформа за обмен на радиологични данни,
EURODEP. В тази платформа са достъпни в on-line режим и данните от всички други
европейски страни, вкл. и Румъния с данните от станции в 30 км НЗ на румънска територия.
Резултатите са напълно съпоставими в границите на естествения радиационен фон за
района.
3.1.2.2.2

ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Не се очаква въздействия по отношение на радиоекологичната обстановка в следствие на
осъществяването на ИП. Не се очаква изменение на радиационния гама-фон в района в
следствие реализация на НХРАО.
3.2

ВОДИ

3.2.1

ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

3.2.1.1

НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ

3.2.1.1.1

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

На територията на площадка „Радиана“ няма естествени водни обекти. Най-близките реки са:


Река Дунав - В непосредствена близост (4,2 км от северозападно от десния ръкав)
и от най-голямо значение за АЕЦ и предстоящата реализация на НХРАО, протича
на север от площадката ;



Река Огоста - На 10 km до 30 km юг и югоизток;



Река Скът - На 10 km до 30 km изток и юг
НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ,
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Река Цибрица На 20 km до 30 km западно В непосредствена близост и от найголямо значение за АЕЦ и предстоящата реализация на НХРАО, на север от
площадката тече р. Дунав, с име „река Дунав RWB01“ и код BG1DU000R001.

За тези реки важат всички изисквания от ПУРБ и мерките към него.
В региона има изградени малки язовири стопанисвани от съответните общини, както и
язовири стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД. През площадката „Радиана“
преминава главен напоителен канал М-1, част от напоителна система „Шишманов вал”
Предстои изместването на напоителния канал Канал М-1 извън площадката, определена за
реализация на НХРАО за което има изготвен проект, финансиран от ДП ”РАО”.
Поради естеството на площадка “Радиана“ (разположена на северния склон на втората
незаливна тераса на р. Дунав) повърхностните води се оттичат в посока север към района на
АЕЦ „Козлодуй”. В този район са изградени системи от отводнителни канали и съоръжения,
в които се включват и скатните води, спускащи се по северните склонове на платата. Тези
системи осигуряват защита на района на АЕЦ“Козлодуй“ при обилни валежи и недопускат
заблатявания в низините, като са оразмерени за отвеждане на повърхностни води от
интензивен дъжд с различна продължителност. Отводнителните системи включват три вида
канали: дренажни, събирателни и главни. Водите от главните канали се прехвърлят в р.
Дунав през дигите с помпени станции /ПС/. Тези отводнителни съоръжения са от съществено
значение за защита на земеделските земи в района и на съществуващата и бъдеща
инфраструктура.
За съществуващата площадка на АЕЦ „Козлодуй“, както и за НХРАО, най-важна и
съществена роля играе р. Дунав.
За площадка „Радиана“ на НХРАО няма риск от повишаване на нивото на подпочвените води,
тъй като тя се намира на по-висока незаливаема кота от незаливаемата кота на площадката на
АЕЦ „Козлодуй“. Това показват резултатите от хидроложкия мониторинг в района за
дългогодишен период. Този извод се потвърждава и от анализите на проведените през 2012 г.
„стрес тестове“ за района на площадката на атомната централа.
За реките преминаващи през територията контролирана от РИОСВ-Враца се изпълнява
Програма за национален мониторинг по основни физико-химични показатели, по приоритетни
и специфични замърсители и по хидроморфологични елементи за качество, съгласно
програмата на Международната комисия за опазване на река Дунав /МКОРД/, която е
включена към Национална система за мониторинг на околната среда/НСМОС/ изпълнявана от
ИАОС и Регионални лаборатории. Изпълнява се и контролен и оперативен хидробиологичен
мониторинг по същата програма. За изпълнение на мониторинговата програма за река Дунав,
както и за мониторинга върху състоянието на р. Огоста, е в сила Заповед № РД182/26.02.2013г. на Министъра на МОСВ.
Относно качествения състав на водоприемниците, намиращи се на територията, се забелязва
тенденция към задържане и подобряване на състоянието им.
Замърсяването на повърхностните води е по-широко разпространено в земеделските и градски
райони и се характеризира с комплексно замърсяване с биогенни елементи (азот и фосфор),
някои тежки метали, органични замърсители и продукти от тяхното разграждане.
Като цяло реките от поречието на река Огоста на територията контролирана от РИОСВВраца са в умерено и добро екологично състояние.


ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

През площадка „Радиана“ преминава водопровод от водопроводна мрежа за питейно-битово
водоснабдяване, който захранва АЕЦ „Козлодуй” и е собственост на ВиК Враца ООД.
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Питейната вода се осигурява от кладенци - тип “Раней” – три броя, разположени в терасата
на р. Дунав преди гр. Козлодуй. От тях се осигурява и водоснабдяване на селата Хърлец и
Гложене. За тези водовземни съоръжения на община Козлодуй е издадено Разрешително за
водовземане по ЗВ от БДУВДР. Изградената система има достатъчен капацитет за
осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване на АЕЦ, както и за покриване на нуждите
от вода с питейни качества по време на строителството, експлоатацията и затваряне на
НХРАО. Използването на тази вода ще става при спазването на нормативните изисквания и
при договорни условия с „ВиК“ ООД - Враца.


КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА

На площадка „Радиана“ няма изградена и съществуваща канализационна мрежа. ИП
предвижда тя да бъде разделна: за битово-фекални отпадъчни води от административната
зона, за дъждовни води и от вътрешна дренажна система от клетките на хранилището, която
позволява улавянето и събирането на евентуално проникналата (инфилтрирана) вода до
контейнерите с кондиционираните РАО. Вътрешната дренажна система ще се изгради по
начин позволяващ да бъде точно установено в коя клетка с погребани радиоактивни
отпадъци е проникнала влага и да се установи състоянието на контейнерите. Заустването на
битово-фекалните води ще бъде извършвано в битово-фекалната канализация на АЕЦ
„Козлодуй”, а повърхностните дъждовни води на следващ етап на ИП ще бъде преценено
дали ще бъдат отвеждани директно в главен отводнителен канал или индиректно през
канализационната система на АЕЦ „Козлодуй”.


ОТПАДЪЧНИ ВОДИ- НЕРАДИАЦИОННО ЗАМЪРСЕНИ

Потенциален източник на замърсяване на основния воден обект в района - р.Дунав е АЕЦ
„Козлодуй”, която използва реката като източник на промишлено водоснабдяване и като
водоприемник на отпадъчните води от нея. Нерадиоактивните отпадъчни води на
площадката на АЕЦ „Козлодуй” са битово-фекални, производствени и дъждовни. Предвижда
се чрез площадковата битово-фекалната канализация на хранилището да се отвеждат към
съществуващата канализационна система на АЕЦ “Козлодуй“. В „АЕЦ Козлодуй” ЕАД е
въведен и успешно функционира собствен мониторинг в нерадиационен аспект,
радиоекологичен мониторинг и контролен ведомствен мониторинг на околната среда. Целта
на нерадиационния мониторинг е да поддържа съответствие с нормативните изисквания и
изпълнение на условията в издадените разрешителни от МОСВ, ИАОС, БДУВДР и РИОСВВраца.
3.2.1.1.2

ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

При реализация на инвестиционното предложение не се очакват значими негативни
въздействия върху повърхностните води, кумулативен и трансграничен ефект. В ДОВОС е
анализирано и оценено въздействието върху повърхностните води в периодите на
строителство, експлоатация, затваряне и при аварийни ситуации...
3.2.1.2

РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ

3.2.1.2.1

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Според резултатите от радиоекологичния мониторинг на АЕЦ „Козлодуй”, техногенната
радиоактивност в повърхностните водни тела в района е в нормални граници т.е. типични
стойности за природни водоеми и многократно по-ниска от установените норми. Изследва се
радиоактивността на водите от река Дунав по поречието и вътрешни реки, водоеми в близост
до атомната централа – р.Огоста, р.Цибрица и яз.“Козлодуй”. Като водоприемник на течните
изхвърляния от АЕЦ и гранична река, особено внимание се отделя на р.Дунав.
Данните за района показват, че водите на р.Дунав и другите природните водоеми в района не
са повлияни от експлоатацията на централата. Резултатите са в нормални граници за
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природните водоеми, многократно под установените норми. Резултатите за радиологичния
статус на р.Дунав се потвърждават и от независимите изследвания провеждани от
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ - Доклади на РИОСВ-Враца,
МОСВ за състоянието на околната среда за периода 2009-2013 г.
3.2.1.2.2

ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Не се очаква във водите на водоприемника р. Дунав по време на експлоатация на НХРАО да
има промяна на качествения състав на водите му в радиационен аспект.
3.2.1.2.3

ОТПАДЪЧНИ РАДИАЦИОННО ЗАМЪРСЕНИ ВОДИ

Отпадъчни води в периода на експлоатация, които след радиометрично измерване са
класифицирани като радиоактивно замърсени, ще се събират в резервоар, ще се измерват
отново в радиометрична лаборатория и при регистриране на наднормена специфична
активност ще се транспортират за третиране в съоръженията на ДПРАО до намаляване на
радиоактивността под границите на действащото законодателство. Очаква се това да са
минимални количества до 1 m3/y.
3.2.1.2.4

РАДИАЦИОНЕН МОНИТОРИНГ

Радиационният мониторинг на заустваните отпадъчни води от площадката на АЕЦ
„Козлодуй“ се регламентира от програмата за ведомствен радиоекологичен мониторинг.
Обект на мониторинг са водите зауствани в ГОК, в контролни точки по протежение на
канала до отводнителна помпена станция /ОПС/. Пробите се анализират за съдържание на
техногенна активност.
Резултатите от провеждания ведомствен радиоекологичен мониторинг през годините
показват, резултати в нормални граници.
Генерираните при експлоатацията минимални количества от около 1 m3/y радиоактивно
замърсени води, ще се събират отделно в резервоар и ще се транспортират за третиране в
съоръженията на ДПРАО. Те няма да бъдат зауствани в канализационната мрежа за
отпадъчни води.
Не се очаква въздействие върху водоприемника на отпадъчните води от НХРАО в
радиационен аспект.
3.2.2

ПОДЗЕМНИ ВОДИ

3.2.2.1

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

В хидрогеоложкия профил на площадка „Радиана” отгоре надолу се разграничават зона на
аерация и част от подземно водно тяло „Порови води в Неогена – Ломско-Плевенска
депресия” с код BG1G00000N2034. Северно и изток-югоизточно от площадката са
формирани подземни водни тела „Порови води в Кватернер – Козлодуйска низина” с код
BG1G0000Qal005 и „Порови води в Кватернер – между реките Лом и Искър” с код
BG1G0000Qрl023.64
Характеризирането на водните тела е изискване на Рамковата директива на водите
2000/60/ЕС въз основа на експертно възприети на национално ниво критерии за целите на
оценката на натоварването и въздействието (IMPRESS review). Те са заимствани от
критериите, разработени в рамките на МКОРД (ICPDR), и са адаптирани за националните
условия. Оценката на защитното действие на покривните слоеве на подземните водни тела е
извършена въз основа на експертна оценка на характеристиките на геоложките единици.
64

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район-гр. Плевен, 2010. План за управление на
речните басейни 2010-2015 г в Дунавски район.
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Анализът се базира на степента на разкриване на подземното водно тяло на земната
повърхност и натоварванията от човешката дейност върху разкритите части от телата.
Отделени са три класа ПВТ – с благоприятно, средно и неблагоприятно действие на
покривните слоеве.
Подземно водно тяло „Порови води в Неогена – Ломско-Плевенска депресия” с код
BG1G00000N2034 се състои от два слоя - горен и долен.Горният слабо пропусклив слой е
формиран в седиментите на Брусарската свита, изградена от глина в алтернация с песъчлива
глина, глинест пясък и пясък. Понастоящем количественият статус на ПВТ е добър 65 .
Химичното състоянието на ПВТ е лошо, на зоната за защита - добро, по данни от
мониторингапрез2013 г.66 , осъществяван в два пункта по Заповед № 182/ 26.02.2013 г на
министъра на околната среда и водите, както следва:в пункт МР 189 ТК при Септемврийци,
община Вълчедръм, област Монтана -от 2012 г се наблюдават концентрации на нитрати над
праговите стойности,в пункт МР 190 ТК2 ПС „Подем“ при Бяла Слатина, община Бяла
Слатина, област Враца - средногодишните стойности на концентрациите на нитратите са на
горната граница на праговата стойност. По останалите показатели водата е в добро химично
състояние.
Подземно водно тяло „Порови води в Кватернера – между реките Лом и Искър” с код
BG1G0000Qрl023 е обособенов основата на еоличните образувания в междуречните масиви
на реките Лом-Цибрица, Цибрица-Огоста и Огоста-Искър. Понастоящем количественият
статус на ПВТ е добър. Химичното състоянието на ПВТ и на зоната за защита е добро, по
данни от мониторинга през 2013 г., осъществяван в един пункт по Заповед № 182/ 26.02.2013
г на министъра на околната среда и водите, а именно: в пункт МР 122 ШК ПС „Габровница“
при с. Габровница, община Монтана, област Монтана е установено добро химично състояние
на водата по стандарта за качество.
Подземно водно тяло „Порови води в Кватернера - Козлодуйска низина“ с код
BG1G0000Qal005е формирано в алувиални образувания на заливната и незаливната тераса
на р. Дунав в Козлодуйската низина, които в нейната източна част се смесват с алувия в при
устовия участък на р. Огоста. Подземно водно тяло BG1G0000Qal005, съгласно директива
2000/60ЕС и чл. 119 от Закона за водите, е определено като зона за защита на питейни води с
код BG1DGW0000Qal005. Понастоящем количественият статус на ПВТ е лош (БДУВДР,
20142). Химичното състоянието на ПВТ е добро, а на зоната за защита - лошо, по данни от
мониторинга през 2013 г., осъществяван в един пункт по Заповед № 182/ 26.02.2013 г на
министъра на околната среда и водите, а именно: в пункт МР 027 ШК Р2 ВС „Козлодуй“ при
Козлодуй, община Козлодуй, област Враца е установено добро химично състояние на водата
по стандарта за качество.
Подземно водно тяло BG1G0000Qal005 не присъства в хидрогеоложкия разрез на площадка
„Радиана“, но поради хидравличната връзка с ПВТ BG1G0000N2034 то е потенциален
приемник на евентуални замърсители (нерадиационни и радиационни), генерирани на
площадката.
Описаните три подземни водни тела в масива на площадка „Радиана“ и около нея, поради
хидравличната им свързаност, формират общ подземен филтрационен поток, насочен от югюгозапад на север-североизток към незаливната и заливната тераса на р. Дунав.
Подхранването на подземните води е от юг, а също и отгоре (чрез инфилтрация в границите
на площадката). Дренирането се осъществява чрез изградените водовземни съоръжения
(шахтови и тръбни кладенци), в първата надзаливна тераса на р.Дунав, която е в обхвата на
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БДУВДР, 2014. Свободни водни количества на подземните водни тела към 01.05.2014 г
БДУВДР, 2014. Състояние на подземните води на територията а Дунавски район през 2013 година
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подемно водно тяло „Порови води в Кватернер – Козлодуйска низина” с код
BG1G0000Qal005 и през нея – в главния отводнителен канал, опасващ Козлодуйската низина
по южната й периферия. Чрез този канал всички води, постъпващи от юг в Козлодуйската
низина, т.е. в ниската заливна тераса на Дунав, се отвеждат (с припомпване) в р. Дунав.
Нивото на подземните води в границите на площадката се установява в диапазона на
надморска височина 50÷30 m с градиент от 0,036 в обсега на склоновата част на терена и южно
от нея до 0,017 в основата на склона, средно съставлява 0,028.
В хидрогеоложкия разрез на площадката се разграничават: ненаситена (аерационна) зона и
водонаситена зона - подземно водно тяло „Порови води в Неогена – Ломско-Плевенска
депресия” с код BG1G00000N2034 с горен слой в Брусарската свита и долен слой в
Арчарската свита.
Съгласно наличната информация в БДУВДР на площадка “Радиана“ не попадат
водоизточници от подземни води, съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и
санитарно-охранителни зони около тях.
На разстояние 2-13 km от площадка „Радиана“ са разположение 8 броя водоизточници за
питейно-битово водоснабдяване, за които предстои учредяване на санитарно-охранителни
зони. На разстояние около 10 km се намират основните водоизточници (шахтови кладенци
тип „Раней“), подаващи вода към гр.Козлодуй и АЕЦ „Козлодуй” с размери на проектните
им санитарно-охранителни зони от порядъка на 2500/1500 m.
Подземните водни тела BG1G00000N2034, BG1G0000Qal023 и BG1G0000Qal005, които в
района на площадка „Радиана“и АЕЦ „Козлодуй“ формират общ подземен филтрационен
поток, са обект на:
 мониторинг в рамките на Националната програма за мониторинг, осъществяван на
основание Заповед № РД-182/26.02.2013 г. на министъра на околната среда и водите;
 извършван от АЕЦ „Козлодуй“ собствен нерадиационен и радиационен мониторинг.
3.2.2.1.1

ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОНЕН МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“.

Според резултатите от собствения нерадиационен мониторинг на АЕЦ „Козлодуй“ през
периода 2009-2013 г. в подземните води от ПВТ BG1G0000Qal005 са констатирани
отклонения спрямо стандарта за качество по показателите: флуориди – в два наблюдателни
сондажни кладенеца, нитрати - в четири пет кладенеца, сулфати – в четири кладенеца,
манган – в два кладенеца и селен -в един кладенец.
През 2013 година за изследване радиоактивността на подземните води на промишлената
площадка на АЕЦ "Козлодуй" са вземани проби от общо 121 сондажни кладенци. От тях 26
са на територията на 1-4 блок, 30 на територията на ЕП-2, 26 са в района на ЦПРАО и склада
за РАО, 31 в районите на ХОГ, ХССОЯГ, ХРАО, Варово стопанство и площадка за временно
съхранение на твърди РАО на открито и 5 на депото за отпадъци. През м. август 2004г. е
започнал пробоотбор и анализ на 3 новопробити реперни сондажа, разположени на вход и
изход на водоносния хоризонт в непосредствена близост до промишлената площадка.
Водни проби от сондажните кладенци са анализирани четири пъти годишно за обща бетаактивност и за съдържание на тритий. През 2013 г. резултатите за активността на 3H варират
в граници от МДА (до 6.8 Bq/l) до 13.7 kBq/l. Общата бета активност е в диапазона МДА до
2.71 Bq/l. Съгласно Програмата за радиационен контрол на околната среда, водата от
сондажни кладенци с обща-бета активност по-голяма от 1.0 Bq/l е изследвана и гамаспектрометрично за радионуклиден състав. Техногенната активност на 60Co (до 4.50 Bq/l) е
регистрирана само в един сондаж. Следи от 54Mn не са открити. Резултатите за техногенна
активност на 137Cs са под МДА или с близки до фоновите нива, в граници, 0.14 ÷ 0.52 Bq/l.
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Наблюдаваните повишени активности са в ограничен брой сондажни кладенци и имат силно
изразен локален характер. Радиоактивността в останалите сондажи от площадката и
реперните сондажи е много ниска (около МДА), което показва, че не се наблюдава
въздействие от работата на АЕЦ върху водоносния хоризонт в района.
Качеството на водите, използвани за питейно-битово водоснабдяване следва да отговаря на
изискванията на Наредба №9 от 16.03.2009г. за качество на водата, предназначена за
питейно-битови цели. Дългогодишните изследвания на питейните води, провеждани от АЕЦ
„Козлодуй” в рамките на програмата за мониторинг на околната среда, показват, че
стойностите за обща бета активност са значително по-ниски от максимално допустимите
стойности съгласно изискванията на Наредба №9 от 16.03.2001г. за качество на водата за
питейно-битови цели, а съдържанието на техногенните 90Sr и 137Cs е на порядъци под
нормите съгласно Наредба за основни норми за радиационна защита (ОНРЗ), 2012г.
Резултатите за обща бета активност в питейни води през 2013г. са в границите 0.024  0.084
Bq/l, средно 0.046 Bq/l. Активността на тритий е варирала в диапазона от < 2.2  7.6 mBq/l,
средно 3.6 mBq/l. Стойностите са много по-ниски от допустимите норми за питейна вода:
1 Bq/l обща бета-активност и 100 Bq/l за тритий по Наредба №9 от 16.03.2001 г. Получените
резултати са аналогични и съизмерими с тези от предходните години. За 2013 г. активността
на 137Cs във всички анализирани проби е под МДА (< 0.5 < 0.9) mBq/l.
Активността на 90Sr в питейни води през 2013 г. е варирала в диапазона < 0.5  2.4 mBq/l.
Резултатите са сходни с тези от предишни години. От тях следва, че радиационният статус на
питейните води в района не е повлиян от работата на АЕЦ „Козлодуй“ и напълно отговаря на
санитарните норми по Наредба № 9 от 2001 г. (посл. изм., ДВ, бр. 15 от 2012 г.).
3.2.2.2

РАДИАЦИОНЕН МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА”.

На площадка „Радиана“ е изградена пробоотборна мрежа за мониторинг на подземните води
с 12 сондажни кладенеца, които са обект на контрол по Програма за пред-експлоатационен
радиологичен мониторинг на площадка “Радиана” изхд. № ТК.Д-142-D3/2012 и „Програма за
пред-експлоатационен хидрогеоложки мониторинг на национално хранилище за
радиоактивни отпадъци, изхд. № НХ-ПЕМ-ПМ-002/01“. От извършените до юни 2014г. г
радиологични анализи може да се обобщи, че не е регистрирана техногенна активност в
подземните води. Резултатите за контролираните радиационни параметри показват за гамаспектрометрия: 54Mn<0.13÷<0.21 Bq/l, 60Co:<0.14÷<0.21 Bq/l, 134Cs: <0.14÷<0.25 Bq/l, 137Cs:
<0.15÷<0.23 Bq/l, тритий: <2.2÷<7.8Bq/l, обща алфа активност: 0.016 ÷ 0.281Bq/l и обща бета
активност: 0.011÷ 0.240Bq/l.
3.2.2.3

ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

По време на строителството, експлоатацията затварянето на НХРАО не се очакват
въздействия на инвестиционното предложение върху подземните води и водоизточниците за
питейно-битово водонабдяване в нерадиационен и радиационен аспект, предвид
предвидените инженерни бариери, препятстващи преносът на радионуклиди в околната
среда и съществуващата ненаситена зона между хранилището и водонаситената зона
(водоносния хоризонт). Това се потвърждава и от прилаганите модели за миграция на
радиоактивност в подземните води използвани за водоносния хоризонт в района за НХРАО.
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3.3

ЗЕМИ И ПОЧВИ

3.3.1

ЗЕМИ

3.3.1.1

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Площадка „Радиана“ попада в имот №00035567 с площ 129 871 m2 и имот №00025468 с площ
309 633 m2 , намиращи се в местността „Старите лозя”, в землището на с.Хърлец, ЕКАТТЕ
77548, община Козлодуй. Начинът на трайно ползване на земите е „Друга селищна
територия”. Имотите са публична държавна собственост.
Необходимата за реализацията площ на Инвестиционното предложение е около 46 ha в
границите на държавни имоти.
Земята, върху която ще бъде изградено НХРАО ще бъде трайно заета от него, тъй като след
затварянето му ще бъде установен период на институционален контрол, по време на който
достъпът до площадката е ограничен. След изтичане на 300 годишния период на
институционален контрол се възстановява земеползването на площадката. Това е
анализирано и оценено в ДОВОС.
3.3.1.2

ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Изграждането на обекта, включително съпътстващите и подпомагащи обекти, е свързано с
необходимостта от промяна в предназначението на земите, с определено въздействие върху
част от почвите, при което те остават под покритие за повече от 70-80 години, променя се
баланса на типовете земеползване и др.
В ДОВОС са оценени възможността земите около и в района на НХРАО да поемат
предполагаемите въздействия при изграждането и експлоатацията на инвестиционното
предложение и кумулативното въздействие върху тях. На анализ и оценка са поставени:
Състояние на земите в обхвата на площадката, предмет на оценка; Нарушаване или промяна
категорията на земята; Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към
площадките и трасетата на обекта; Нарушения и изменения на земите от реализацията на
инвестиционното предложение; Настъпили нарушения и изменения на земите и почвите;
Замърсявания на земите и почвите при аварии и инциденти.
3.3.2

ПОЧВИ

3.3.2.1

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

В района на площадка „Радиана“ преобладават карбонатните черноземи, І и ІІ бонитетна
група според Доклад за резултатите от проведените геоложки, геофизични, инженерногеоложки, хидрогеоложки и хидроложки, лабораторни проучвания, МГУ-Инженеринг, 2009г.
Според Програмата за опазване на околната среда на община Козлодуй за периода 2004 –
2010г. в района на площадката няма установени замърсявания с тежки метали и металоиди.
Съдържанието на естествените радионуклиди 238U, 226Ra, 232Th е в границите на естественото
за почвите в района, а съдържанието на техногенните 90Sr и 137Cs в повърхностния почвен
слой (0-30 cm) е в норма и не се различава значимо от съдържанието им в цяла Северна
България като се дължи на остатъчните замърсявания от Чернобил. Резултатите от предексплоатационния мониторинг на почви от площадка „Радиана“ са с типични за района нива.
Измерените активности са характерни за почвите в района, с минимално остатъчно
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АДС № 2319/03.09.2013, утвърден от Обл. Управител на Ол. Враца
АДС № 2320/03.09.2013, утвърден от Обл. Управител на Ол. Враца
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техногенно влияние от трансграничния пренос от аварията в АЕЦ „Чернобил“ и отлагания
при глобалния пренос от ядрените тестове през миналия век.
3.3.2.2

ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

При реализацията на инвестиционното предложение, съгласно Наредба за ОВОС и ЗООС, не
се очаква радиационно замърсяване на почвите, което да превишава МДК, поради това че
експлоатацията на НХРАО ще съответства на установените принципи и правила за безопасно
управление на съоръженията за радиоактивни отпадъци и с изискванията на ядреното
законодателство и препоръките на МААЕ69. В процеса на строителството въздействието е
свързано с отстраняване на почвения слой. В доклада по ОВОС е анализирано и оценено
въздействието върху почвите в района по време на строителството, експлоатацията и
затваряне на НХРАО.
По-конкретно в ДОВОС е оценена възможността почвите да поемат предполагаемите
въздействия при изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение. На
анализ и оценка са поставени:


Състояние на почвата в обхвата на площадката на ИП, предмет на оценка;



Промяна на почвеното плодородие;



Нарушения и изменения от реализацията на инвестиционното предложение;



Мерки за предотвратяване на настъпили нарушения и изменения;



Необходимост от радиологичен мониторинг на почвите;



Мерки за очистване на земите и почвите по време на експлоатация;



Мерки за очистване на почвите при възникване на аварийна ситуация;



Охарактеризиране на състоянието на почвите при извеждане на съоръженията от
експлоатация;



Дадена еинформация за съдържанието на естествената радиоактивност и
основните техногенни радионуклиди (137Cs и 90Sr) в почвите от 2 km ЗПЗМ и 30 km
НЗ около АЕЦ, включващо площадката на НХРАО.

Заключение: Анализираните до сега данни и при изпълнение на всички поставени от
експертите условия и предложени мерки дават основание да се направи изводът, че
изграждането на НХРАО на площадка „Радиана“, няма да окаже допълнително значимо
вредно влияние върху земите и почвите както на площадката на НХРАО, така и върху
прилежащите територии.
По време на строителството на НХРАО, върху почвата фактически ще влияят: земноизкопните дейности; транспорта. Няма да бъдат засегнати пряко земите в съседните имоти.
Косвено, чрез газо-прахови емисии негативно влияние върху съседни земи не се очаква, но
въпреки това са предложени мерки за свеждането им до минимум, чрез спазване на
определени условия (поддържане в изправност на строителната и транспортна техника,
оросяване на площадките в сухо време и др.). Земи, които биха могли да се считат за трайно
унищожени са само тези разположени на площадката, върху които са построени съоръжения,
сгради, пътища, алеи и др.
В периода на експлоатация не се очакват негативни въздействия върху почвите в района.
При затваряне рекултивацията ще има положителен ефект върху почвите на площадката.
69 Международна агенция за атомна енергия (МААЕ) - световния център за осъществяване на сътрудничество в
ядрената област (International Atomic Energy Agency (IAEA).
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3.4

ЗЕМНИ НЕДРА И ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

3.4.1

ЗЕМНИ НЕДРА

3.4.1.1

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Геоложката структура на площадка „Радиана” е добре изучена в рамките на геоложките
изследвания за избор на площадка - на фаза „Характеризиране на площадки” и на фаза
„Потвърждаване на площадка", както и в резултат на извършените през 2011-2012 г
геоложки, инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и изследвания.
Земната основа е изградена от кватернерни и неогенски седименти на Брусарската и
Арчарската свита.
Арчарската свита (горен понт) заляга на дълбочина около 90÷100 m. Изградена е от
водоносни пясъци с дебелина от 40 50 m в района на Козлодуй до над100 m към с.
Септемврийци. Под нея заляга Смирненска свита (меот-долен понт) с дебелина 200-250 m,
изградена от варовити и прахови глини, а под нея на голяма дълбочина заляга Криводолската
свита с дебелина 120÷140 m, изградена от алевритови и варовити глини.
Брусарската свита е представена от песъчливи и алевритни глини с пространствено
неиздържани прослойки от сивожълтеникави дребно до среднозърнестии глинести пясъци с
дебелина 50÷60 m.
Кватернерът е представен от езерно-речни, елувиални, алувиални и еолично-елувиални
образувания, които са генетично свързани с определени геоморфоложки форми.
Площадка „Радиана“ е разположена в средата на стабилната част на Мизийската платформа,
която се характеризира с ниска сеизмична активност. Максималното очаквано земетресение
в субрегиона на площадката е Mmax=5.0. Главните източници на сеизмична опасност са
земетръсни зони извън площадката. Според картите на сътресяемостта за периоди 1000 и
10 000 години площта може да бъде подложена на земетръсни въздействия от VII степен по
скалата МШК-64. Най-силните наблюдавани сеизмични въздействия са с интензивност над
VI.
3.4.1.2

ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

3.4.1.2.1

ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

В нерадиационен аспект въздействието ще се изрази в:


механично нарушаване на горните слоеве на земните недра при подготовката на
строителната площадка и поетапното изграждане на НХРАО. Това въздействие ще
бъде неизбежно, пряко, постоянно и необратимо, с обхват в обсега на територията
на площадката, евентуално и на част от терена около нея (за временни пътища,
насипище за излишни земни маси и пр.).

евентуално инфилтриране в приповърхностния слой на земните недра на малки
количества замърсени води, генерирани в процеса на строителната дейност.
В радиационен аспект не се очаква въздействие върху земните недра, поради отсъствието
на радиоактивни източници по време на строителството.


3.4.1.2.2

ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ЗАТВАРЯНЕ

В нерадиационен аспект: Очаква се незначително въздействие, вследствие нарушение на
горната част на земната повърхност – изкоп за траншея или прокарване на тунелни галерии.
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В радиационен аспект: Неразпространение на радиоактивни вещества и опазване на околната
среда, в това число и на земните недра, проектно се гарантира от изградените инженерни
бариери. Поради това не се очаква радиационно въздействие върху земните недра.
3.4.2

ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

3.4.2.1

ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

3.4.2.1.1

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Според информация в писмо № 92-00-79/1505-2014 г на министерството на икономиката и
енергетиката на „територията на площадки „Радиана“не попадат находища, които се водят на
отчет н Националния баланс на запасите и ресурсите, както и няма предоставени права за
добив на подземни богатства и действащи разрешителни за търсене и/или проучване на
подземни богатства.
По данни от общинска дългосрочна програма70 в община Козлодуй има кариери за инертни
материали (на р.Огоста при с.Бутан и в руслото на р.Дунав при гр.Козлодуй. На около 1 km
от с.Крива бара има запаси от кватернерни глини за производство на тухли, а при с.Бутан е
разработено газово находище.
3.4.2.1.2

ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Тези находища са достатъчно отдалечени от площадката и не се очаква въздействие върху
тях.
3.4.2.2

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ /БАЛАСТРА, ПЯСЪК И ДР./

Баластрата и пясъкът ще са инертните материали използвани при строителството, които ще
присъстват основно при етапа на изграждането на НХРАО, от подготовката на площадката,
през изграждането на подземните и надземни комуникации, до основното наземно
строителство на сгради и съоръжения върху площадката. Снабдяването на строителния обект
с необходимите количества речна баластра и пясък ще се извърши от регламентирани
съгласно ЗВ баластриери в или извън района.
Изборът на площадка за реализацията на ИП има значение по отношение на подходите на
строителните пътища, съществуващи бетонови стопанства и местоположение на нови такива.
3.4.2.2.1

ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

В нерадиационен аспект се очаква въздействие върху запасите на баластриерите, които ще се
определят в конкретните проекти, свързани със строителството на хранилището. То се
очертава с много ниска степен, тъй като добивът ще бъде само от възобновяемите запаси на
инертните материали при строго регламентиран разрешителен режим за дейността и
осъществяван контрол от компетентните органи.
В радиационен аспект не се очаква въздействие върху баластриерите, защото е недопустимо
ползване на радиоактивно замърсени инертни материали.

70

Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и
биогорива в община Козлодуй 2013 - 2023 г
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3.5

БИОРАЗНООБРАЗИЕ. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ

3.5.1

РАСТИТЕЛЕН СВЯТ

3.5.1.1

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

В морфоложко отношение площадка „Радиана” попада на склона покрай крайдунавската
Козлодуйска низина в диапазона на надморска височина 35÷94 m. Понастоящем районът е
зает предимно от агроландшафт и частично от ливадни и горски ландшафти, като последният
тип е разпространен и на мястото предвиждано за изграждане на хранилището. Теренът на
площадка „Радиана” е зает от дървесно-храстова (дървениста) растителност. Дървенистата
растителност е представена преобладаващо от изкуствено засадени дървесни видове –
предимно акация, дъб, липа, планински ясен, липа, орех, явор и саморасла храсти, сред която
преобладават обикновения глог, обикновената шипка, също птичето грозде, дрян и някои
други. Сред растителните видове, включително и тревните, не са регистрирани такива с
консервационно значение.
Замърсяване с радионуклиди на растителността в района (доколкото е установено) се дължи
на Чернобилската авария според Програмата за опазване на околната среда на община
Козлодуй за периода 2004 – 2010г.
Радиационният статус на селскостопанските култури е с типични естествени нива.
3.5.1.2

ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

В доклада по ОВОС след допълнителни теренни проучвания е анализирано и оценено
въздействието върху флората в периода на строителство, експлоатация и след затваряне на
НХРАО, като допълнително е анализиран и радиационния риск за флората в района.
При реализация на инвестиционното намерение не се очакват значителни негативни
въздействия върху разпространената естествена растителна покривка в района, в т.ч.
селскостопанска продукция, Очаква се единствено локално въздействие на ограничена площ
свързано с отстраняване на растителните видове виреещи в границите на строителната
площадка и в непосредствена близост до нея. Сред тях към момента не са установени такива,
които са поставени под специален режим на защита съгласно Закона за биологичното
разнообразие.
3.5.2

ЖИВОТИНСКИ СВЯТ

3.5.2.1

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Фауната, в т. ч. и гръбначна и безгръбначна в района на обекта е от видове, характерни за
ниските (равнинни) части на страната, в т. ч и за Дунавската равнина. Характерът на
територията на бъдещата площадка за НХРАО като местообитание определя и особеностите
на животинския му свят – предимно от видове на гористи местообитания от една страна и от
друга – от видове на открити, тревно-храстови, в т. ч. и агроландшафти, които могат да се
срещнат в територията най-вече при биокоридорни функции, предвид наличието и на
обработваеми земеделски земи в непосредствена близост до избраната площадка.
В резултат на направените до момента проучвания може да се твърди, че на предвидената
площадка на НХРАО, както и в близост до нея, отсъстват масови находища на редки и
застрашени животински видове от дивата фауна – такива не са регистрирани нито при
извършени теренни наблюдения, в т.ч. от по-предни години, нито по литературни данни.
Животинската продукция в района се изследва за наличие на радиоактивни замърсители в
рамките на програмата на АЕЦ „Козлодуй” за радиоекологичен мониторинг на околната
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среда и Програмата за пред-експлоатационен мониторинг на площадката, определена за
изграждане на НХРАО. Такива качествени индикатори за радиационен мониторинг са
млякото и рибата.
По отношение на млякото се анализират проби от мляко от три ферми в района –
гр.Козлодуй, с.Хърлец и гр.Мизия. Средната стойност за 2013 г. общо от трите ферми е 40.4
Bq/l. По данни на НЦРРЗ средногодишната стойност на общата бета-активност в мляко от
района на АЕЦ „Козлодуй“ за периода 1972 -1974 г. е била 44.0  1.5 Bq/l. При средно
съдържание на калий в литър краве мляко 1.3 g/l, специфичната активност на 40К възлиза на
40 Bq/l. От показаните резултати става ясно, че практически цялата измерена обща бетаактивност се дължи на естествения изотоп 40К. Гама-спектрометричните измервания на
мляко през 2013 г., както и през минали години не регистрират активност на 137Cs, като
резултатите са в границите на МДА (<0.010 <0.13 Bq/l). През 2013 г. активността на
радиостронций варира в граници 4.2  19.8 mBq/l, средно 14.7 mBq/l.
Следва да се отбележи, че през изминалите години на такива радиологични изследвания,
всички резултати за дунавска риба уловена в района на БПС (преди и след отводящ канал), са
много по-ниски от нормите (600 Bq/kg по Наредба №10 на МЗ от 18.04.2002 г.).
3.5.2.2

ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

При строителството на площадката на инвестиционното предложение не се очаква да
бъдат нанесени значителни щети на фауната в този район на страната, тъй като от една
страна териториалния обхват на НХРАО е с ограничена площ, а от друга не съществува
сериозен и значим риск от унищожаване на редки и застрашени от изчезване животински
видове, които са с ограничено разпространение на територията на страната и в Дунавския
фаунистичен район. На практика числеността на фаунистичните комплекси в района между
с. Хърлец и гр. Козлодуй ще остане или почти непроменена, или въобще няма да се промени.
Въздействията върху разпространената фауна в този район в резултат от изграждането на
инвестиционното предложение ще бъдат със силно ограничен локален характер по
териториален обхват – в границите на площадката и в непосредствено съседство, преки по
начин на въздействие, но слаби по степен, временни и среднотрайни по продължителност,
без кумулативен ефект поради липсата на ИП за други мащабни строителни съоръжения в
района.
По време на експлоатацията на инвестиционното намерение и през следексплоатационния му
период не се очакват съществени въздействия в радиационен аспект върху животинския свят,
в т.ч. върху продукцията от домашните животни в района, тъй като НХРАО ще бъде
проектирано и изградено в съответствие с изискванията за осигуряване на безопасността,
заложени в нормативната база и препоръките на МААЕ, прилагане на принципа на защита в
дълбочина и изграждане на НХРАО като многобариерно инженерно съоръжение
препятстващо разпространението на радионуклиди в околната среда, както и експлоатация
на съоръжението в съответствие с принципите и правилата за безопасно управление на
съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.
3.5.3

ЗАЩИТЕНИ

ТЕРИТОРИИ ПО СМИСЪЛА НА ЗЗТ, ЗНАЧИМИ ПРИРОДНИ ОБЕКТИ И
ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА НАТУРА 2000.

3.5.3.1

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРОГНОЗА ЗА ВЪЗМОЖНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

3.5.3.1.1

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ ПО СМИСЪЛА НА ЗЗТ И ДРУГИ ПО-ЗНАЧИМИ ПРИРОДНИ ОБЕКТИ

Най-близко разположената до площадката на НХРАО територия с природозащитен статут по
Закона за защитените територии, за които е взета информация от електронния регистър на
защитените територии и защитените зони в Р. България публикуван на интернет страницата
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на ИАОС е защитена местност (ЗМ) „Козлодуй” разположена на 9.8 km по права въздушна
линия северозападно от предвидената площадка за НХРАО.
ЗМ има площ от 10 ха, попада в землището на гр. Козлодуй, Община Козлодуй, на няколко
километра от населеното място, в юрисдикцията е на РИОСВ-Враца. Обявена е със Заповед
№ 913 от 08.04.1972 г., ДВ, бр. 41/1972 г. и е прекатегоризирана със Заповед № РД-639 от
26.05.2003 г., ДВ, бр. 60/2003 г. Целта на обявяване е опазване на ландшафт, резултат на
хармонично съжителство на човека и природата.
Местоположението на площадката на НХРАО спрямо защитената местност „Козлодуй”е
отразено на Фигура 3.5-1.

ФИГУРА 3.5-1 ЗАЩИТЕНАТА МЕСТНОСТ „КОЗЛОДУЙ”

Дейностите по изграждането и експлоатацията на НХРАО не влизат в противоречие със
забраните и ограниченията на територията на защитената местност, тъй като ще се
осъществяват извън нея и на достатъчно голямо разстояние – дейностите по никакъв начин
не са свързани с навлизане в ПЗ и с нарушаване на приетия режим на забранени дейности в
тях.
Другите най-близки защитени територии, които са отдалечени между 10 и 30 km са ЗМ
„Данева могила”(разстояние 11,5 km); ЗМ „Коритата (разстояние 11,5 km); ЗМ „Остров
Цибър” (разстояние 18 km); Поддържан резерват (ПР) „Ибиша” (разстояние 21km); ЗМ
„Калугерски град-Тополите” (разстояние 22,2 km); ЗМ „Кочумна” (разстояние 24,6 km); ЗМ
„Гола бара” (разстояние 25,1 km);
Като други по-значими природни обекти на територията на Община Козлодуй, като
уникални могат да се разглеждат единични екземпляри от стари дървета на възраст над 100
години. на възраст от 170 до 300 години. Тези дървета са запазени и се развиват нормално.
Историческото място „Ботев парк” на площ от 16,3 хектара е предложено за защитена
местност. Чувствителни територии на територията на общината са т.нар. „влажни зони”.
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Най-близките „влажни зони” около язовир „Шишманов вал”, островите и р.Дунав са
отдалечени на разстояние 5-10 km от площадка „Радиана“. Чувствителни зони са и всички
водни обекти във водосбора на р.Дунав по данни от Басейнова дирекция Дунавски район с
център Плевен.
Строителството, експлоатацията и следексплоатационния период на НХРАО не е в
състояние да окаже отрицателно влияние върху ЗЗТ и други значими природни обекти,
като това е обосновано в ДОВОС.
3.5.3.1.2

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО НАТУРА 2000

Избраната площадка за реализация на НХРАО не попада в границите на Европейската
екологична мрежа Натура 2000. Най-близките защитени зони от тази мрежа са
разположени в следната последователност:
 В 10 километровата зона около НХРАО са разположени следните Защитени зони:


Защитена зона „Златията” с код BG0002009 обявена по Директива 2009/147/ЕО за
опазване на дивите птици -Зоната се разполага на 0.45 km южно и западно от
площадката на НХРАО.



Защитена зона „Острови Козлодуй” с код BG0000533 обявена по Директива
92/43/ЕИО за опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна - Зоната се
разполага на 3,8 km северно от площадката на НХРАО.



 Защитена зона „Река Огоста” с код BG0000614 обявена по Директива 92/43/ЕИО
за опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна Зоната се разполага на
6 km източно от площадката на НХРАО.



Защитена зона „Река Скът” с код BG0000508 обявена по Директива 92/43/ЕИО за
опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна - Зоната се разполага на
6.3 km източно от площадката на НХРАО.

Като отделно самостоятелно приложение към доклада за ОВОС 71 е приложен Доклад за
степента на въздействие на ИП с предмета и целите за опазване на защитените зони
(ДОСВ)72 върху посочените ЗЗ.
 На разстояние на повече от 10 km разстояние от границите на обекта са разположени
следните ЗЗ:


Защитена зона „Козлодуй” с код BG0000527 обявена по Директива 92/43/ЕИО за
опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна - Зоната се разполага на
12,4 km северозападно от площадката на НХРАО.



Защитена зона „Златия” с код BG0000336 обявена по Директива 92/43/ЕИО за
опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна - Зоната се разполага на
14,5 km западно от площадката на НХРАО.

ИП не оказва въздействие върху горните две ЗЗ.
Карта с местоположението на зоните в Република България спрямо площадката на НХРАО е
представена на Фигура 3.5-2 .

71

Чл. 12 (2), т.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
(НУРИОВОС).
72
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Приета с ПМС № 201 от
31.08.2007 г. Обн.ДВ бр.73 от 11 септември 2007 г. посл. изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от
30.11.2012 г.)
НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ,

СТР. 74

НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА
ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА
НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“

ФИГУРА 3.5-2 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОКОЛО ПЛОЩАДКАТА НА НХРАО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В Република Румъния, от другата страна на р. Дунав, на 5.5 km и 18 km западно от
площадката на НХРАО се разполагат още 3 защитени зони по Натура 2000, като едната от
тях припокрива останалите две. Това са:
1. ЗЗ ROSCI0045 „Coridorul Jiului” обявена по Директива 92/43/ЕИОза опазване на
местообитанията и на дивата флора и фауна;
2. ЗЗ ROSPA0023 „Confluenţa Jiu – Dunăre” обявена по Директива 2009/147/ЕОза опазване
на дивите птици.
3. ЗЗ ROSPA0010 Bistreț обявена по Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици.
Карта с местоположението на зоните в Република Румъния спрямо площадката на НХРАО е
представена на Фигура 3.5-3:

ФИГУРА 3.5-3 НАЙ-БЛИЗКИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ДО НХРАО В РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ
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3.5.3.2

ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Предвид че площадката на НХРАО не попада в границите на защитените зони от
Европейската екологична мрежа Натура 2000 и не граничи непосредствено с такива,
реализацията на инвестиционното намерение не може да окаже въздействия върху
защитените зони, свързани с увреждане и фрагментация на териториите им и на площи от
местообитания предмет на опазване в тях, както и значителни въздействия върху целевите
видовете обитаващи териториите и местообитанията на тези зони. Върху тях не могат да се
очакват и негативни косвени въздействия в радиационен аспект, тъй като НХРАО ще бъде
проектирано и изградено в съответствие с изискванията за осигуряване на безопасността,
заложени в нормативната база и препоръките на МААЕ, прилагане на принципа на защита в
дълбочина и изграждане на НХРАО като многобариерно инженерно съоръжение
препятстващо разпространението на радионуклиди в околната среда, както и експлоатация
на съоръжението в съответствие с принципите и правилата за безопасно управление на
съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци. Въпреки това, поради обществената
значимост на обекта, за по-пълна изчерпателност и яснота към ДОВОС е приложена
самостоятелна оценка за степента на въздействие от реализацията на проекта върху близките
Защитени зони по Натура 2000, в които детайлно са разгледани и оценени очакваните
въздействия върху местообитанията и видовете предмет на опазване, като и са предложени
смекчаващи мерки за свеждане до минимум потенциалните въздействия върху тях.
3.6

ЛАНДШАФТ

3.6.1

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Съгласно Системата на регионалните таксономични единици при ландшафтното райониране
на страната (Г. Петров, География на България, 1997 г), площадките и 30 километровата зона
около тях, попадат в Севернобългарска зонална област на Дунавската равнина. Обхващат две
подобласти:Северна Дуновскоравнинна подобласт (4 район Златийски – община Козлодуй и
източната част на община Лом и 5 район Долноискърски – община Оряхово) и Южна
Дунавскоравнинна подобласт: (13 район Лютенско-Боровански – община бяла Слатина,
Криводол, Борован и Бойчиновци).
Ландшафтът е съществен елемент от природната среда, в който се привнасят нови
структурни и визуални елементи.
Съществена роля при определянето на ландшафта играят природните компоненти релеф,
хидрогеографска мрежа, геоложка основа и почви, растителност. Антропогенните фактори
оказват влияние върху характера на ландшафта не само със степента на намеса, участие и
въздействие, но и с определянето на водещите функции на територията.
3.6.2

ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

В резултат от реализирането на инвестиционното предложение, структурата на ландшафта на
една от проучваните площадки (избраната) ще се промени.
Отделните компоненти на ландшафта са разгледани в отделните точки от ДОВОС .В
резултат от реализирането на инвестиционното предложение ще бъдат засегнати
ландшафтните компоненти геоложка основа, почви и растителност в резултат от изкопните
работи.
Въздействието върху геоложката основа ще бъде пряко, необратимо, отрицателно, локалнов границите на строителната площадка.
Въздействието върху ландшафтните компоненти почви и растителност ще бъде пряко,
отрицателно, обратимо, локално.
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Етапът на строителството не е свързан с въздействие върху ландшафти от съседни румънски
територии.
Периодът на експлоатация на инвестиционното предложение не е свързан с отрицателно
въздействие върху ландшафтните компоненти. При възникване на непредвидени аварии са
възможни локални замърсявания на всички компонентите на ландшафта.
Реализирането на проект за рекултивация на нарушените терени ще окажат положително
въздействие върху ландшафта, ще допринесат за приобщаване на новата структурна единица
към съществуващият локален ландшафт.
Визуалната обвързаност на територията се характеризира със спецификата на локалния
ландшафт (антропогенен – индустриален тип ландшафт) - неговата изявеност с доминант
АЕЦ „Козлодуй”. Визуалните рамки на бъдещото НХРАО ще се дефинират основно от
пътните комуникационни връзки и различните изгледни посоки от съседните терени.
Елементите, които влияят на естетичността и визията са свързани със строителния процес,
впоследствие с изградения обект.
Локалният ландшафт ще бъде променен, но няма да се промени основният тип ландшафт.
В ДОВОС са оценени промените в структурата и функционирането на ландшафтите
вследствие на нерадиационни и радиационни въздействия по време на строителството, по
време на експлоатацията, по време на извеждане от експлоатация, както и кумулативното
въздействие.
3.7

ОТПАДЪЦИ

3.7.1

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

На територията на площадка „Радиана“ няма натрупани отпадъци от минали дейности.
3.7.2

ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

При реализацията на инвестиционното
нерадиоактивни и радиоактивни отпадъци.

предложение

3.7.2.1

ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЦИ В ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВОТО

3.7.2.1.1

НЕРАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ

се

очаква

генериране

на

Нерадиоактивните генерирани отпадъци в периодите на строителство, експлоатация и
закриване на НХРАО са класифицирани съгласно Наредба № 2 за класификация на
отпадъците от 23.07.2014 г. обн.в ДВ бр.66 от 08.08.2014г.Очаква се по време на
строителството да се генерират нерадиационни битови, строителни, неопасни
производствени отпадъци и опасни отпадъци, както следва:
Битови отпадъци – код 20 03 01 (смесени битови отпадъци) от работниците, заети в
строителството около 37.5 m3/a . Ще се събират в контейнери временно на определени места
на обекта и ще бъдат депонирани на Депо за неопасни битови и производствени отпадъци на
РДНО Оряхово.
Строителни отпадъци – код 17 01 07 (смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и
керамични изделия) – ще бъдат депонирани в клетка за строителни отпадъци на РДНО
Оряхово (търси се и възможност за определяне на място за депо за строителни отпадъци в
Община Козлодуй). Част от строителните отпадъци могат да бъдат използвани.
Изкопните земни маси ще се използват предимно за запълване на нарушени терени на самата
площадка на НХРАО и в района й.
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Изготвен е предварителен баланс на земните маси по етапи. Не се очаква да бъдат с
наднормено замърсяване, поради мястото, където се генерират. Една част от земните маси
ще се използват за вертикална планировка, може да се ползват за покривни пластове на
хранилището (в отделните етапи на закриване на отделните модули) за пътища, запълване на
нарушени терени на самата площадка на НХРАО и в района й.
Производствени неопасни отпадъци: Хартиени и картонени опаковки - код 15 01 01 събират се временно на определено място на площадката в контейнер и се предават на
лицензирана фирма за рециклиране след сключване на договор. Пластмасови опаковки код
15 01 02 - събират се временно на определено място на площадката в контейнер и се
предават на лицензирана фирма за рециклиране след сключване на договор. Смесени
опаковки 15 01 06- от материали и оборудване се предават на лицензирана фирма след
сключване на договор.
Опасни отпадъци : Отработени масла, код 13 02 05*(нехлорирани моторни, смазочни и
масла за зъбни предавки на минерална основа) от машините на строителната механизация ще
се предават на външни лицензирани фирми за обезвреждане. Изгорели живачни и
луминесцентни лампи – код 20.01.21* - флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи
живак) - Временно се съхраняват съгласно нормативните изисквания и ще се предават на
лицензирана фирма за обезвреждане, при смяната им при дефектиране. Излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23,
съдържащо опасни компоненти 20 01 35*. Временното им съхранение ще се извършва,
съгласно нормативните изисквания. Ще се предават на лицензирана фирма за обезвреждане,
при смяната им при дефектиране. Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или
замърсени с опасни вещества с код 15 01 10* (метални и пластмасови опаковки от бои,
лакове, дезинфектанти, масла и др.).
3.7.2.1.2

РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ

В периода на строителство не се очаква да се генерират РАО.
3.7.2.2

ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЦИ В ПЕРИОД НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

При експлоатация се очаква да се генерират битови, строителни, производствени и в
сравнителни минимални количества опасни и радиоактивни отпадъци.
3.7.2.2.1

НЕРАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ

Битови отпадъци – код 20.03.01 смесени битови отпадъци от обслужващия персонал, около
32 m3 /а . Ще се събират в контейнери временно на определени места на обекта
Строителни отпадъци – код 17 01 07 (смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и
керамични изделия) – инцидентно при ремонт по време на експлоатацията.. Ще бъдат
депонирани на депо за неопасни отпадъци в клетка за строителни отпадъци в РДНО Оряхово
(Прецизира се и от Община Козлодуй възможност за определяне на терен в землището на
общината за депониране на строителни отпадъци).
Производствени неопасни отпадъци –код 15 01 01 (хартиени и картонени опаковки) и 15 01
02 (пластмасови опаковки) – ще се предават на лицензирана фирма, с която ДП РАО ще
сключи договор.за последващо третиране. Смесени опаковки код 15 01 06 - неопасни
производствени отпадъци ще се предават на лицензирана фирма за последващо третиране.
Опасни отпадъци: Изгорели живачни и луминесцентни лампи – код 20.01.21* флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак) - Временно съхраняване
съгласно нормативните изисквания и ще се предават на лицензирана фирма за обезвреждане,
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при смяната им при дефектиране на площадката на НХРАО,Излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23,
съдържащо опасни компоненти 20 01 35*. Временното им съхранение ще се извършва,
съгласно нормативните изисквания. Ще се предават на лицензирана фирма за обезвреждане,
при смяната им при дефектиране.
В ДОВОС е предложено временно съхранение и последващо третиране на генерираните
отпадъци,съгласно всички изисквания на действащото законодателство
3.7.2.2.2

РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ

В периода на експлоатация - очаква се евентуално генериране на малки количества
радиоактивни отпадъци до 1.5-2 m3/y, установени след радиометричен контрол:
-

Лични предпазни средства (предпазно облекло, обувки, ръкавици),) около 0,05 m3/год.
максимално, които ще бъдат третирани в съществуващите инсталации на ДПРАО (СП
РАО).

-

Минимални количества твърди отпадъци - (памуци, филтърна хартия, ръкавици,
замърсено работно облекло, лабораторни проби, стъклария, инструменти), които също
ще бъдат третирани в съществуващите инсталации на ДПРАО (СП РАО).

3.7.2.3

В ПЕРИОД НА ЗАТВАРЯНЕ

Нерадиоактивни отпадъци – предимно строителни и в ограничено количество битови и
неопасни производствени отпадъци. По-голяма част от сградите ще се използват след
затварянето за нуждите на институционалния контрол. Известни количества строителни
отпадъци ще възникнат при окончателното запечатване на модулите и привеждане на
системите в състояние за институционален контрол, чието количество на този етап е оценено
на около 150 mЗ.
Количествата на строителните отпадъците не могат да бъдат определени на този етап, а
третирането им ще се извърши по определена План за управление на строителните отпадъци
– след проверка за радиоактивност и доказване, че не са замърсени - депониране и/или
тяхното рециклиране.
Радиоактивни отпадъци – не се очаква да се генерират, но въпреки това определени видове
отпадъци ще се контролират за радиоактивно замърсяване и след това ще се класифицират и
третират.
В ДОВОС е дадена характеристика на генерираните нерадиоактивни и радиоактивни
отпадъци от реализация на инвестиционното намерение, по видове, и по периоди - по време
на строителство (битови, строителни, излишни земни маси, производствени, опасни), по
време на експлоатация (битови, строителни, производствени, опасни, радиоактивни), при
затваряне, както и при аварийни ситуации по време на експлоатацията на НХРАО. Оценени
са предвижданите практики за тяхното управление и дадени препоръки.
Прогноза и оценка на въздействията на генерираните отпадъци от реализацията на НХРАО–
по време на строителството ще се образуват само нерадиоактивни отпадъци, които ще се
третират съгласно нормативните изисквания.Те няма да остават на площадката, а веднага
след образуването им ще се събират и извозват извън нея за последващото им третиране.
Очаква се да оказват отрицателно въздействие на площадката на НХРАО само по време на
изграждането, т.е. въздействието им върху площадката е ограничено и се преустановява с
приключването на строителството.
В периодите на експлоатация и закриване нерадиоактивните отпадъци са предимно битови и
ще се третират съгласно нормативните изисквания и няма да оказват негативно въздействие
върху околната среда.
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3.8

ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

3.8.1

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

На територията на площадка „Радиана“ няма съхранение на опасни вещества от настоящи и
минали дейности (складове за пестициди и др. oпасни вещества (складови цистерни и др.
съдове с масла, нефтопродукти и др. опасни вещества).
3.8.2

ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

При строителство, експлоатация и затваряне на НХРАО ще се използват опасни вещества и
смеси при строг контрол и управление. Предвиждат се и мерки за съхранението им на
площадката, отговарящо на всички нормативни изисквания.
При спазване на нормативните изисквания за работа с опасни вещества в различните етапи
на реализация на ИП не се очаква значимо негативно въздействие върху отделните
компоненти и фактори на околната среда и върху работещите на обекта и населението в
района, като се има предвид и неголемите им количества.
В ДОВОС е направена оценка и са предложени мерки за безопасна работа с опасни вещества,
употребявани в периодите на строителство, експлоатация и затваряне на обектите на
инвестиционното предложение.
Прогнозата за въздействие на ИП е на база на анализ на заложените в ИП опасни химични
вещества и смеси, сравнени с количествени стойности от нормативните документи73,74.
3.8.2.1

ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

По време на строителството ще бъдат използвани: Горива – необходими за работа на
строителната техника. Предвидени са мерки за ограничаване на въздействията при
инцидентни сравнително малки разливи и др. Смазочни материали - при строителството се
очаква да се използват разнообразни по вид и количество масла и смазки – машинно и
компресорно масло, турбинни масла, моторни масла, различни видове смазки. Като правило
те се придружават от съответни сертификати и други документи като Информационни
листове за безопасност, указващи правилния начин на съхранение, използване,
третиране.Други материали: цимент, вар, бои, лакове и др.
3.8.2.2

ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

Течни горива- за работата на дизел–генераторите, за отопление и др. Ще бъдат необходими
определени количества дизелово гориво, газьол и др. Гориво-смазочни материали - при
експлоатацията на НХРАО се очаква да се използват минимални количества масла и смазки
– машинно и компресорно масло, моторни масла, различни видове смазки. Като правило те
се придружават от съответни сертификати и други документи като Информационни листове
за безопасност, указващи правилният начин на съхранение, използване, третиране.Химични
вещества и смеси – за осигуряване на основния технологичен процес не се употребяват
химически реагенти. В лабораториите се използват минимални количества за лабораторни
анализи.
При доставката на необходимите химични вещества и смеси ще бъдат придружавани с
Информационни листове за безопасност, което е предпоставка за екологосъобразното им
съхранение и използване.

73
74

Закон за ограничаване на вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси
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При спазване на всички инструкции, свързани с използване на химични вещества и смеси,
класифицирани като опасни вещества и тези по БХТПБ както и спазване на всички условия
за съхранението им не се очакват негативни въздействия върху околната среда и здравен
риск за работещите на обекта и населението в района.
3.9

ВРЕДНИ

ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ:
ЛЪЧЕНИЯ

3.9.1

ШУМ

3.9.1.1

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

ШУМ,

ВИБРАЦИИ, ЙОНИЗИРАЩИ И НЕЙОНИЗИРАЩИ

Площадката за изграждане на НХРАО ще бъде разположена в съседство с площадката на
АЕЦ „Козлодуй“. При огледа на място е установено, че към настоящия момент на площадка
„Радиана“ няма източници на шум. Източници на шум в района са транспортните средства
по път II-11 за гр. Козлодуй, довеждащия път от първия портал до АЕЦ и производствената
площадка на централата, но производствената дейност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ не
е източник на наднормени нива на шум за територията на гр. Козлодуй, поради голямото му
отстояние от обекта (над 2 km).
В момента в границите на площадка „Радиана” не се извършват дейности, които да са с
наднормено шумово натоварване.
3.9.1.2

ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Излъчването на шум в околната среда е свързано с трите основни етапа от реализацията на
ИП – строителство, експлоатация и извеждане от експлоатация.
Строителство- Основен източник на шум в околната среда ще бъде строителната техника и
обслужващият строителството транспорт за доставка на необходимите материали и
оборудване и извозване на отпадъци. Нивата на шума на традиционно използваните машини
и съоръжения са в интервала 80105 dBA Строително- монтажната техника ще бъде
съсредоточена на избраната площадка. Строителните работи, извършвани на площадката на
обекта няма да бъдат източници на шум за териториите на населените места в района, поради
големите им отстояния. Шумът от обслужващия строителството на обекта транспорт ще
оказва въздействие върху населените места в района, през които ще преминава, но
въздействието не е значително.
Експлоатация- Източник на шум в околната среда ще бъде основното и спомагателно
технологично оборудване и обслужващият производствената дейност транспорт. Дейностите
по експлоатацията на НХРАО няма да бъдат източници на шум за териториите на населените
места в района, поради големите им отстояния. Въздействието на шума ще бъде върху
площадката на НХРАО. Шумът от обслужващия експлоатацията на обекта транспорт не
минава през териториите на близките населени места.
В ДОВОС са предложени мерки за минимизиране на шумовото въздействие при
строителството и експлоатацията на обекта.
3.9.2

ВИБРАЦИИ

3.9.2.1

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Няма наличие на технологични вибрации в околната среда от площадка „Радиана“.
Транспортните средства, обслужващи дейността на НХРАО не са източници на вибрации в
околната среда..
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3.9.2.2

ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Строителната техника, използвана при изграждането на обекта, не е източник на вибрации в
околната среда. Вибрациите са фактор на работната среда при работа с определени видове
машини, съоръжения и транспортни средства.
3.9.3

НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

3.9.3.1

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Съществуващите параметри на нерадиационните рискови енергийни фактори на площадка
„Радиана“ се определят от експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй”. Параметрите на
електромагнитните полета не надвишават допустимите хигиенни норми. Спазени са
изискванията за хигиенно-защитни зони около подстанциите и електропроводите за високо
напрежение според Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на хранилище
за сухо съхраняване на отработено ядрено гориво в АЕЦ „Козлодуй”, 2005 г.
3.9.3.2

ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

На настоящия етап на инвестиционното предложение се смята, че приносът на НХРАО към
нерадиационните енергийни фактори ще бъде незначителен, както по отношение на
работниците и служителите на НХРАО, така и по отношение на населението.
3.9.4

ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

3.9.4.1

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Йонизиращи или радиационни лъчения в района на площадка „Радиана“ към момента
няма. Контролираните газообразни емисии от вентилационните тръби на промишлената
площадка на АЕЦ „Козлодуй“, съгласно докладите на ведомственият радиоекологичен
мониторинг показват, че тези радиационни лъчения не променят радиационния фон.
Периодично в надзираваната зона и контролираната зона на АЕЦ „Козлодуй“ се извършва
неразрушителен контрол на метала. В тези технологични тестове на оборудване има
радиационно излъчване от гама- източник по посока на лъча. По време на тези краткотрайни
периодични тестове се изпълнява специална програма за радиационна защита.
В годишните доклади за ведомственият радиоекологичен мониторинг на АЕЦ и МОСВ е
доказано липсата на въздействие извън оградата на площадката на радиационни лъчения от
експлоатацията на реакторите на АЕЦ „Козлодуй“.
Стоманобетонните контейнери за РАО са лицензирани и защитават от йонизиращо лъчение
до разрешена, контролирана граница на мощността на дозата.
На площадката на бъдещото НХРАО се изпълнява програма за пред експлоатационен
мониторинг. Резултатите от радиометричните измерваният на проби от различен вид ще
позволят да се установи влиянието на бъдещата експлоатация върху радиоекологичното
състояние на околната среда.
3.9.4.2

ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

НХРАО е съоръжение, предназначено за погребване на контейнери с кондиционирани РАО,
за да се предотврати неконтролирано разпространение на радиоактивни вещества и се
осигури тяхната изолация от биосферата, като дейностите, свързани с кондиционирането на
РАО се извършват и ще се извършват в цеха за преработка на РАО, Специализирано
Поделение „РАО - Козлодуй” към ДП “РАО”. В НХРАО се приемат за погребване
кондиционирани чрез технология, одобрена от оператора на хранилището ниско и средно
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активни, РАО категория 2а, от експлоатация на АЕЦ, извеждане от експлоатация на блокове
на АЕЦ и други отпадъци от ядрени приложения в науката или медицината.
Йонизиращи лъчения по време на целия технологичен процес на работа в НХРАО идват от
обработените твърди ниско и средно активни РАО, намиращи се в контейнерите. Поради
това е предвидено ограничаване на мощността на лъчението чрез лимитиране на
съдържанието на радиоактивност в една опаковка:


Максималната активност в една опаковка е ограничена до 1.1.Е+11 Bq.
Специфичната активност на 137Cs е ограничена до 1.Е+11 Bq;



Има ограничения и по концентрацията на дългоживеещите алфа-емитери, каквито
са изотопите на урана, плутония и америция. Тяхната концентрация е ограничена
до 4000 Bq/g и средно за цялото хранилище 400 Bq/g.

Очаква се персоналът, който ще работи в контролираната зона на НХРАО по операциите за
приемане, контрол и транспортиране на контейнерите опаковки да бъде класифициран като
персонал категория А, за който се прилагат всички правила и ограничения, посочени в
Наредба за основните норми за радиационна защита и Наредба за радиационна защита при
дейности с източници на йонизиращи лъчения.
В Инструкция по Радиационна защита (РЗ) ще бъдат подробно показани мерките и контрола
за йонизиращите лъчения на площадката на НХРАО и мерките за радиационна защита на
персонала. В съответствие с Инструкцията по РЗ ще се изпълнява Програма за мониторинг
на радиационните параметри, дължащи се на йонизиращото лъчение в контролираната зона
на НХРАО и на площадката.
Не се очаква достигане на граници, определени в Наредба за радиационна защита при
дейности с източници на йонизиращи лъчения и Наредба за безопасност при управление на
радиоактивни отпадъци на АЯР. Радиационната обстановка и съответните рискове за
персонала и населението се очаква да бъдат съществено по-малки от регламентираните в
горепосочените наредби.
В ДОВОС подробно са описани и анализирани тези ограничения и оценена безопасността на
персонала, методите и средствата за минимизиране на последствията от нормалната
експлоатация на НХРАО.
В етапа на затваряне се планира да бъде изградено многослойно покритие и да бъдат
изведени от експлоатация онези сгради, които не са необходими за следващия
институционален контрол.
По време на институционалния контрол ще бъде осигурено наблюдението върху площадката.
Не се предвиждат други дейности, освен ако се наложи, евентуално минимално техническо
обслужване или ремонти. След този период дейността по съхраняването е сведена до
разрешаване ползването на площадката без каквито и да било радиологични ограничения.
Йонизиращо лъчение от погребаните контейнери с РАО извън площадката не се очаква.
Съгласно член 8 (2) на Наредба за безопасно управление на РАО годишната ефективна доза
от НХРАО след затваряне не трябва да превишава 1000 µSv/a. Тази граница се получава при
ограничаване на мощността на дозата от външно гама лъчение на 0.114 µSv/h.
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3.10

ЗДРАВНО-ХИГИЕННИ АСПЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И РИСК ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ

3.10.1

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ – ЗДРАВНО-ХИГИЕННИ АСПЕКТИ

3.10.1.1

ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Площадка „Радиана” е на територията на област Враца, община Козлодуй, която се състои
следните населени места 75 : гр.Козлодуй (12775 жители); с. Хърлец (2013 жители), с.
Гложене (2733 жители), с. Бутан (2850 жители) и с. Крива бара (418 жители)
Средната плътност на населението в общината е 74.4 жители/km2 (за 2012г)– съизмерима със
средната за страната, но по-висока от тази за област Враца (50.2 жители/km2)76.
Като цяло в административни граници на областта попадат десет общини - Враца, Борован,
Мездра, Криводол, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Оряхово, Роман и Козлодуй с общо 123
населени места (8 градове и 115 села), част от които са в рамките на 30-km зона около
избраната за осъществяване на инвестиционното предложение площадка. Населението в 30
km зона на АЕЦ Козлодуй е 65 994 души (преброяване 2011 г.)77
Само в община Козлодуй демографското развитие е специфично и същевременно характерно
за подобни селища с изградени големи промишлени мощности. От една страна това се дължи
на миграцията на част от населението (обичайна за земеделските райони) към големите
градове, в случая от селата към гр. Козлодуй.
3.10.1.2

ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ

По данни от Националния раковия регистър 201378, през 2011 г. в България са регистрирани
заболявания от злокачествени заболявания (общо за всички локализации, без немеланомни
кожни тумори) се установява, че в България заболеваемостта е по-ниска от средната за
Европа. На този фон населението на област Враца е с показатели за стандартизирана
заболяемост са под средните стойности за страната и се нареждат в последната десетка сред
28-те области. Смъртност от вродени аномалии в област Враца през 2012 г не е регистрирана.
В заключение трябва да се отбележи, че на фона на демографски и социалноикономически тенденции, инвестиционното предложение е с положително изразена
здравна и социална значимост от една страна за постигане на ефективен контрол и
безопасно управление на РАО и от друга - за откриване на нови работни места.
В ДОВОС се анализират условията и постигнатите изисквания за безопасност при избора на
технология и конструктивни решения, включително и от гледна точка на здравно-хигиенните
аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве.
3.10.2

ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО И ОЦЕНКА НА РАДИОБИОЛОГИЧНИЯ РИСК

По време на строителство и експлоатация, в ДОВОС са оцени въздействието на дейността на
обекта върху здравно-хигиенните условия на околните населени места и други обекти,
подлежащи на здравна защита от замърсяване на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ) до
2.5 микрона и до 10 микрона, замърсяване с вредни газови емисии и шумово натоварване,
йонизиращо лъчение.

75

Данните за населението са за 2012 г -НСИ, http://www.nsi.bg/bg/content/
НСИ. Статистически годишник 2013
77
Данни на НСИ (преброяване 2011 г.) http://www.nsi.bg/bg/content/3077/
78
Национална Болица по онкологични заболявания. Заболяемост от рак в България, 2011. Том ХХІІ. 2013. Изд.
Парадигма. сс. 164
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В ДОВОС са разгледани всички рискови за здравето фактори в трудовата среда по видове
както следва: Химични фактори; Физични фактори; Радиационни фактори; Нейонизиращо
лъчение и др.; Психо–сензорни фактори; Социални фактори.
Очакванията от здравно-хигиенни позиции, основани на направените анализи и проучвания
от проектните материали, събраната информация и за други подобни обекти, е
горепосочените вредности практически да отсъстват или да са в рамките на определените
пределно-допустими концентрации и референтни нива.
3.11

РАДИОБИОЛОГИЧЕН РИСК

3.11.1

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Потенциално повлияно от изграждането и експлоатацията на НХРАО ще е населението на
най-близко разположеното населено място гр.Козлодуй, сред което по дефинициите на
Наредба за основни норми за радиационна защита, 2012 г. се формира определена „критична
група“ от населението. Към настоящия момент населението в този район, в близост до
площадка „Радиана”, е подложено на потенциалното радиационно въздействие от
експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй”.
За 2013 г. при използване на метеорологични данни за района, максималната индивидуална
ефективна годишна доза на населението в НЗ от газо-аерозолните изхвърляния
(РБГ+ДЖА+131I+3H+14C) на АЕЦ “Козлодуй” е оценена на 0.877µSv/a с метеорологични
данни. Максималните стойности са пресметнати в юг-югоизточна посока на 1.4 km
разстояние, за възрастова група 7–12 години.
Колективната ефективна годишна доза е оценена на 1.97x10-2 man.Sv/a. През 2013 г.
оценената максимална индивидуална ефективна доза на населението в 30 km НЗ, формирана
сумарно от газо-аерозолни и течни изхвърляния в околната среда е 4.75 Sv/a. Това е едва 0.2
% от облъчването от естествения радиационен фон за страната (2330µSv/a). През последните
5 г. оценената максималната индивидуална над фонова ефективна доза на населението
вследствие работата на АЕЦ „Козлодуй“ варира в диапазона 47 µSv/a, което съгласно чл.8
на ОНРЗ- 2012е пренебрежимо ниско и под нивото, изискващо регулиране на дейността.
Данните са верифицирани с резултати на НЦРРЗ/МЗ и са напълно съпоставими с
стойностите за други централи в ЕС и по света (доклади UNSCEAR и EURATOM). Моделноматематическите програми за оценка са верифицирани и валидирани, базирани на приетата
от EC методология CREAM79, с отчитане на конкретните за района характеристики.
В ДОВОС е оценен радиобиологичният риск, като се използват последните коефициенти на
риска, представени в Публикация 103 на МКРЗ и прогнозните дози за работници и
население, вследствие на дейността на НХРАО. Основно за граничните стойности е
социалната приемливост на риска. МКРЗ предлага като граница на приемливост 1 случай на
1 000 000 жители за една година (10-6). Това е теоретична стойност и от практическа гледна
точка е несъществена.
В ДОВОС е представена информацията, която се отнася до рискове от възникване на
възможни вътрешни и външни за съоръжението събития, водещи до нарушаване на
функциите на безопасността на съоръжението.

79

CREAM- Consequences of Releases to the Environment Assessment Methodology, Radiation Protection 72 –
Methodology for assessing the radiological consequences of routine releases of radionuclides to the environment
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Анализирана е значимостта на очаквани въздействия върху околната среда при възможни
сценарии на възникване на събития, инциденти и/или аварии в рамките на площадката на
съоръжението и извън площадката на хранилището.
3.11.2

ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Поради на практика очакван “нулев” принос към над-фоновото дозово натоварване
населението от наблюдаваната зона, не се очаква въздействие от реализацията на ИП
изграждане на НХРАО върху радиобиологични ефекти, свързани с радиационен риск
населението. Очаква се отсъствие на риск от поява на детерминистични ефекти
пренебрежимо нисък риск от стохастични (безпрагови) ефекти.
3.12

МАТЕРИАЛНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

3.12.1.1

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

на
за
за
и

Съгласно Програмата за опазване на околната среда на община Козлодуй за периода 2004 –
2010г. в община Козлодуй няма природни паметници и физико-географски формации с
консервационно значение от национален мащаб. В писмото на Националния институт за
опазване на недвижимите културни ценности 80 също не се съдържа информация за
наличието на защитени недвижими културни ценности, които могат да бъдат повлияни от
инвестиционното предложение.На територията на общината е разположен историческия
комплекс „Ботев път”, който включва ”Ботев парк”, „Матеев геран”, „Попово ханче” и
„Ботева алея” „Козлодуй”. На около 1 km от с.Хърлец се намират непроучени римски
разкопки „Аугуста”, на които изследователската работа е подновена през 2003г. По
протежение на западната част на община Козлодуй минава рид „Шишманов вал”, който е
бил граница на Втората българска държава.
В близост до площадката е регистриран тракийски могилен некропол81 . В съответствие с
изискванията на чл.161(1) от Закона за културното наследство (обн. ДВ бр.19от 13 март
2009 г, изм. ДВ бр.45 от 15 юни 2012 г) са проведени археологически проучвания (теренни
обходи) и се установи, че изкопните работи няма да засегнат или нарушат недвижимите
културни ценности. Със съдействието на ДП РАО Регионалния исторически музей-Враца
проведе необходимите изследвания.
3.12.1.2

ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

При спазване на предвидените в Закона за културното наследство мерки, описани по-горе ще
бъдат предотвратени евентуални негативни въздействия както върху съществуващи
регистрирани, така и върху нерегистрирани обекти на културното наследство.
3.13

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ

3.13.1

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Община Козлодуй се характеризира със специфично демографско развитие, характерно за
селища с изградени големи промишлени мощности – повишен брой население в резултат на:
-

естествената миграция от селата към големите градове, в случая от селата към
гр.Козлодуй;

80

Писмо от Националния институт за опазване на недвижимите културни ценностти, Министерство на
културата, изх. №1316/09.06.2009г.
81
Писмо от Регионален исторически музей гр.Враца, изх. №27/03.06.2009г.
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-

миграция на строителни работници и специалисти от цялата страна за изграждане и
обслужване на АЕЦ „Козлодуй”.

Възрастовото разпределение също се обуславя от големия промишлен обект АЕЦ
„Козлодуй” Коефициентът на безработица за община Козлодуй е по-нисък от средния в
страната.
Положителен ефект са дейностите в изградените до момента съоръжения на ДП РАО, които
предлагат нови работни места и преквалификация на част от освободения от експлоатацията
на 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй“ персонал.
Строителството и експлоатацията на НХРАО ще доведе до откриване на допълнителни
работни места в периодите на строителство, експлоатация и закриване., вследствие на което
се очаква положителен социален ефект.
3.13.2

ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

В ДОВОС са приведени достатъчно актуални данни относно социално-икономическия статус
в района, анализирано е и оценено потенциалното позитивно въздействие на
инвестиционното предложение за изграждане на НХРАО.
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4

ЗНАЧИМОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА,
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАЙНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА
СРЕДА ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА
ОБЕКТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОИТО
МОГАТ ЗА СЕ ОКАЖАТ ЗНАЧИТЕЛНИ И ТРЯБВА ДА БЪДАТ
РАЗГЛЕДАНИ ПОДРОБНО В ДОКЛАДА ПО ОВОС

4.1

ХАРАКТЕР НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА

4.2

ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

Въздействията върху хората и околната среда от строителството и експлоатацията на
НХРАО ще бъде в рамките на нормативно определени ограничения, регламентирани в
българските и международните нормативни документ за строителство и експлоатация на
граждански обекти и съоръжения за управление на РАО. НХРАО ще отговаря на стандартите
за безопасност на МААЕ.
Потенциалните нерадиационни въздействия върху околната среда и хората, по време на
строителството на НХРАО няма да имат трансграничен характер.
Потенциалните нерадиационни въздействия върху отделните компоненти и фактори на
околната среда и хората по време на експлоатация на НХРАО се очаква да бъдат слаби и в
ограничен периметър т.е. не се очакват нерадиационни въздействия в трансграничен
контекст.На този етап радиологичните ефекти върху хората и околната среда по време на
експлоатацията се очаква да бъдат незначителни, така както това се демонстрира при
експлоатацията на идентични съоръжения в други страни.
В ДОВОС са направени анализи на въздействията за всяка отделна ситуация от други минали
(ако има), настоящи и разумно предвидими бъдещи дейности в НХРАО, предвидими
кумулативни или неблагоприятни въздействия върху хората и околната среда .
4.3

ВЕРОЯТНОСТ ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

В ДОВОС е направена прогноза на въздействието върху околната среда и хората, на база на
съществуващата информация до момента, от настоящето инвестиционно предложение за
изграждане на НХРАО. Направено е определяне на значимостта на предполагаемите
въздействия с цел определяне на неизбежните и трайни радиационни и нерадиационни
въздействия, върху околната среда и хората от строителството и експлоатацията на НХРАО.
За пълнота са разгледани повечето прогнозирани въздействия, а не само тези които се
предполага да се окажат значителни. Тези въздействия се разглеждат с необходимата
подробност в ДОВОС, съгласно чл.10, ал.3 т.4 от Наредба за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната среда.
Не се очаква:






Инвестиционното предложение не се очаква да доведе до излъчване на отрицателни
светлинни, топлинни или електромагнитни лъчения, както на територията на
площадката.
НХРАО не се очаква да доведе до значителни социални промени, например в
демографията или в традиционния начин на живот. Единствената промяна от подобен
характер, която се очаква, е в положителен аспект, и се отнася до увеличаване на
трудовата заетост, поради откриване на нови работни места по време на строителството и
при експлоатацията на настоящето инвестиционно предложение.
Не се предвижда да се използва допълнителна земя, освен теренът на площадката
предвидена за НХРАО.
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Недоброволно преселване на население, не се предвижда да се наложи, тъй като статута
на земята за изграждане на НХРАО е държавна публична собственост и площадката се
намира в границите на съществуващата 2-km ЗПЗМ на АЕЦ „Козлодуй”, която не е
населена.
 На територията на инвестиционното предложение няма гъсто населени/застроени
площи, които могат да бъдат засегнати от инвестиционното предложение. Избраната
площадка се намира в границите на съществуващата 2-km ЗПЗМ на АЕЦ „Козлодуй”,
която не е населена. На площадката няма постройки, които се използват.
 Не се очаква въздействие върху земеделски земи на територията на площадката поради
практическото отсъствието на такива.
 На този етап, НХРАО не се очаква да доведе до въздействие върху Защитените
територии, тъй като на територията на община Козлодуй такива липсват. Не се очаква
въздействие върху защитените територии извън общината, но в 30 km зона около
НХРАО, чувствителните територии (влажни зони), Въздействието върху защитените зони
по Натура 2000, е анализирано и оценено в ДОСВ - приложение на ДОВОС.
 Вследствие на изграждането и експлоатацията на НХРАО, не се очаква въздействие
върху климата на региона.
Възможно е:










Реализацията на инвестиционното предложение води до въздействия върху използване
на земята. Въздействието се отнася само за площадката, засяга имоти, които са главно
държавна и в много по-малка площ общинска собственост (по картата на възстановената
собственост на землище с. Хърлец). Въздействието е трайно, тъй като НХРАО се
настанява трайно върху площадката. Дори и след затварянето на НХРАО (рекултивация)
земеползването на площадката ще бъде ограничено през целия период на
институционален контрол (300 години). Въздействието върху земята подробно е описано
и оценено в ДОВОС.
Очакваното въздействие върху почвите и земната основа в периода на строителство е
свързано с изкопаване и отстраняване на земната маса, която ще бъде трайно отстранена
от площадката. Това въздействие е анализирано и оценено подробно в ДОВОС.
Очакваното въздействие върху ландшафта на площадката (в смисъл на външен вид на
терена) подробно е анализирано и оценено в ДОВОС. Въздействието ще продължава през
целия период на експлоатация, но не се очаква да бъде негативно тъй като ще бъдат взети
мерки в проекта за естетичен външен вид. След затваряне на НХРАО оригиналния вид на
терена ще бъде възстановен. Нарушенията на терена, възникнали по време на
строителството, ще бъдат рекултивирани след приключването му.
Въздействието в нерадиационен аспект върху атмосферния въздух при строителството
се изразява в запрашване по време на изкопните и строителните работи, от прах и газове
от МПС и от строителна техника. (Изкопните и изравнителните дейности свързани с
изграждането на НХРАО се очаква да генерират временни локални вредни атмосферни
замърсявания под формата на прах и изхвърляния от превозните средства.) В ДОВОС е
извършено определяне на значимостта на това въздействие, като се очаква то да е
неизбежно, но нетрайно - а основно по време на извършване на изкопните и строителни
работи.
Въздействието в нерадиационен аспект върху атмосферния въздух при строителството
се изразява в генериране на газове и прах от МПС. Въздействието подробно анализирано
и оценено в ДОВОС. Прогнозира се, че това нерадиационно въздействие върху
атмосферния въздух няма да е значително.
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Въздействията в радиационен аспект от експлоатация на НХРАО се очаква да бъдат
незначителни, тъй като РАО постъпват в НХРАО имобилизирани в твърда матрица и
опаковани в стоманобетонни контейнери. В ДОВОС подробно е анализирано и оценено
въздействието върху атмосферния въздух на площадката, ЗПЗМ, която е в границите на
площадката и наблюдаваната зона.
Съоръженията за погребване на радиоактивни отпадъци, каквото е НХРАО, се
проектират, изграждат, експлоатират и затварят по такъв начин, че радиационните
въздействия върху повърхностните води, геоложката основа, подземните води в
разположените на дълбочина водопропускливи земни пластове и оттам в питейни
водоизточници, водоизточници, използвани за напояване и/или отглеждане на животни
да бъде незначително. При добрите практики за опазване на подземните води се прилагат
нормите, валидни за питейни води в специфичните наредби и/или в основните норми за
радиационна защита – за случая на НХРАО в Наредба №9 от 16.03.2001г. (посл. изм.,
ДВ, бр. 15 от 2012 г.) за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели.При
НХРАО, в съответствие с нормативните изисквания, добрите практики и стандартите за
безопасност на МААЕ, това ще бъде постигнато чрез прилагане на принципа на защита в
дълбочина - множество инженерни бариери, препятстващи преминаването на
радионуклиди в околната среда, прилагане на най-добрите практики при експлоатация на
съоръжението и не на последно място чрез стриктния контрол върху постъпващите РАО,
контрола на технологичните процеси и съоръженията за погребване, както и програмите
за мониторинг на площадката (ЗПЗМ) и наблюдаваната зона. В ДОВОС въздействията са
подробно анализирани и оценени.
Аналогични съображения са валидни за растителния и животински свят, в т.ч. растителна
селскостопанска продукция и животински видове използвани за прехрана, тъй като
механизма за въздействието им е чрез води, използвани за напояване, за водопой, или
явяващи се естествена жизнена среда, какъвто е случаят с рибите. Очакваното
радиационно въздействие върху растителния и животински свят е незначително и
подробно е анализирано и оценено в ДОВОС.
Очакваното радиационно въздействие върху населението (критични групи от
населението) се очаква да бъде незначително. Прякото облъчване е изключено предвид
естеството на радиоактивния отпадък (ниско и средноактивни РАО, кондиционирани в
стоманобетонни контейнери, които са лицензирани за транспорт). Потенциалното
въздействие може да се изрази чрез консумация на замърсена питейна вода, растителни и
животински видове, което както беше описано по-горе е невъзможно. В ДОВОС е
анализирана потенциалната миграцията на радионуклиди през геосферата до биосферата
на човека и оценени радиационните въздействия (дозови натоварвания).
Възможно е възникване на радиационни ефекти по време на експлоатация върху
персонала, но на този етап се прогнозира те да бъдат незначителни предвид залегналите
в проекта изисквания за радиационна защита от Наредба за радиационна защита при
дейности с източници на йонизиращи лъчения и на Наредба за основни норми за
радиационна защита, както и в съответствие с добрата практика при управление на РАО,
установена от ДП РАО, съгласно която се определят дозови бюджети за персонала,
значително по-ниски от ограниченията в цитираната наредба.
Съществува възможност от риск при злополука по време на строителството и
експлоатацията на НХРАО, така като съществува и за всеки друг обект.
Очаква се въздействие на употребяваните суровини и материали, но при добро
управление и предвидените в ДОВОС мерки се свежда до минимум:
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по време на строителството на НХРАО от потреблението на горива, електроенергия и
строителни материали (обикновено използваните при строителство - бетон, метали,
пластмаса, дървен материал, пясък, чакъл, вода и др.).
- по време на експлоатацията на НХРАО от потреблението на суровини и материали –
електроенергия, горива и материали.
Предвижда се проекта да съдържа мерки за съхраняване и ефективно използване на
горива, суровини и материали, съгласно изискванията на законодателството.
Като въздействие върху природните ресурси се разглежда и консумацията на води при
строителството и при експлоатация, която няма да бъде значителна .
Въздействие от формирането на отпадъчни води, в т.ч. и битови, по време на
строителството ще бъде незначително.
Въздействието от формирането на дренажни води от дрениране на повърхностните води
на площадката на НХРАО, битово-фекални води, които ще бъдат зауствани в изградените
инфраструктурни съоръжения на площадката на АЕЦ „Козлодуй”, ще бъде незначително,
Въздействие в нерадиационен аспект от формиране и разполагане на нерадиоактивни
отпадъци се очаква:
- при строителството – строителни, битови и в сравнително малки количества
производствени неопасни отпадъци.
- при експлоатацията – битови, производствени и някои видове опасни отпадъци
(луминесцентни лампи, датчици и др.).
Очакваните въздействия и степента им на значимост , оценени в ОВОС са незначителни.
Очаква се генериране на отпадъчни води по време на експлоатация на НХРАО
(например: генериране на отпадъчни води от специалната канализационна система на
НХРАО, или генериране на отпадъчни води от технологичните операции по контрол на
състоянието). Въздействието от генериране на отпадъчни води се прогнозира да не е
значително, тъй като ще е предвидено по проект генерираната отпадъчна вода, да се
събира в специални съоръжения и контролира. Направени са препоръки за най-добрия
начин за управлението им.
НХРАО се очаква да доведе до излъчване на шум и вибрации:
- по време на строителството – временно и периодично от изкопните работи и
транспортната дейност,
- по време на експлоатацията – периодично, от транспортиране на контейнерите.
Очаква се отрицателните въздействия, върху хората и околната среда, от шум и
вибрации да не са значителни и не се очаква да се разпространят извън площадката на
нива, които ще въздействат на основното население и природата. Не се очаква
въздействие в трансграничен контекст породено от излъчване на шум и вибрации, по
време на дейностите по строителство и при експлоатация на НХРАО.
Очаква се шумовите въздействия от НХРАО по технология да се ограничат до тези в
резултат на транспортирането на работници и материали до и от площадката (по време на
строителство и експлоатация), които биха могли да засегнат съседни общини.
Тъй като НХРАО е пасивно съоръжение, въздействие върху околната среда и хората от
шума по време на експлоатация не се очаква.
За да се провери възможността от въздействие на НХРАО върху „надгробни могили от
местността „Могилите”, намираща се в землището на с.Хърлец, е извършено проучване
съгласно изискване на Регионален исторически музей – Враца. Не се очаква въздействие
върху тях.
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4.4

ОБХВАТ

НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО – ГЕОГРАФСКИ РАЙОН; ЗАСЕГНАТО НАСЕЛЕНИЕ;
НАСЕЛЕНИ МЕСТА (НАИМЕНОВАНИЕ, ВИД-ГРАД, СЕЛО, БРОЙ ЖИТЕЛИ И ДР.)

Община Козлодуй има 5 населени места - гр.Козлодуй и селата Хърлец, Гложене, Бутан и
Крива бара. Плътността на населението, демографски данни, географски район и населените
места са описани по-нагоре в текста.
В българската територия на 30 km наблюдавана зона около АЕЦ „Козлодуй“ (Фигура 4.4-1)
попадат изцяло 28 населени места (общини Козлодуй, Мизия, Вълчедръм и Хайредин) и 65
частично от общините Оряхово, Бяла Слатина, Борован, Криводол, Бойчиновци и Лом.

ФИГУРА 4.4-1 НАСЕЛЕНИ МЕСТА В 30 KM НАБЛЮДАВАНА ЗОНА (НЗ) ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА Р.
БЪЛГАРИЯ

В 30 km зона към територията на Р. Румъния попадат около 23 неравномерно разпределени
населени места. Нито едно от тях не се намира на разстояние по-малко от 12 km, което се
вижда от Фигура 4.4-2 .
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ФИГУРА 4.4-2 НАСЕЛЕНИ МЕСТА В 30 KM ЗОНА ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА Р. РУМЪНИЯ

4.5

ТРАНСГРАНИЧЕН ХАРАКТЕР НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА

Въздействията породени от дейности по строителство и експлоатация на НХРАО не се
очаква да имат трансграничен характер.
По време на строителството и експлоатацията на НХРАО ще се спазват съществуващите
национални и международни стандарти за осигуряване на радиационна безопасност на
околната среда и хората. Площадка „Радиана” предвидена за изграждане на НХРАО е в
подробно изследвана и наблюдавана зона.
Площадка „Радиана” се намира на 3.5 km разстояние от най-близко разположения град
Козлодуй и на приблизително 4-5 km от дунавската границата на България с Румъния.
В в 30 km зона от румънска територия попадат около 23 населени места. Най-близкото
населено място от територията на Румъния се намира на повече от 12 km от площадката. Не
се очаква, въздействието върху хората и околната среда, на територията на Р. Румъния, от
строителството и експлоатацията на НХРАО.
Прогнозира се, че нерадиационното въздействие върху околната среда и хората, по време на
етапа на изграждане няма трансграничен характер.
Радиологичните ефекти, върху хората и околната среда, по време на експлоатацията, се
прогнозира да са незначителни, както това се демонстрира по време на експлоатация на
идентични съоръжения в други страни.
В съответствие с изискванията на МОСВ е изработена Информация, съгласно „Конвенция по
ОВОС в трансграничен контекст”, която е предоставена от МОСВ на румънския
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компетентен орган за вземане на решение от тяхна страна за участие/не участие в процеса по
ОВОС на НХРАО.
Съгласно нормативната уредба в случай на заявено желание от Румъния за участие в
процедурата по ОВОС, освен резултатите от всички проведени в Р. България консултации, в
ДОВОС следва да се вземе предвид и да бъде отразено изразеното от румънска страна
становище.
В ДОВОС са дадени мотивите, обосноваващи твърдението, относно предоставената
информация, че не се очаква трансграничен характер на въздействията, породени от
дейности по време на строителство и експлоатация на НХРАО.
4.6

КУМУЛАТИВЕН ЕФЕКТ

Основната задача на оценката на кумулативното въздействие като част от ДОВОС е да
предостави анализ и преценка на възможния кумулативен ефект от реализацията на ИП за
НХРАО и експлоатацията на други (настоящи и бъдещи) съоръжения, които са на
разположената в непосредствена близост площадка на АЕЦ “Козлодуй” - експлоатация на 5
и 6 блок на АЕЦ с повишена топлинна мощност (104%), ХССОЯГ, ХОГ, извеждане от
експлоатация на блокове 1÷4 (ЦНРД), СПИ, и Нова ядрена мощност (НЯМ). Кумулативният
ефект е оценка на въздействията, които действат заедно и засягат един и същ
компонент/фактор на околната среда в резултат на реализацията на изброените
инвестиционни предложения.,
Като се вземе предвид, че извеждането от експлоатация на 1÷4 блок на АЕЦ „Козлодуй“ и
отстраняване на ядреното гориво от приреакторните им басейни води до чувствително
редуциране на радиационния риск на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ , както и очакваните
ниски потенциални въздействия (ограничени в 2 km ЗПЗМ на АЕЦ) от предвидената за
въвеждане в експлоатация НЯМ, се прогнозира, че не се очаква комбинирано въздействие
върху компонентите на околната среда, биоразнообразието и радиационен риск за
населението.
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5

ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ ДА ПРЕДОТВРАТЯТ,
НАМАЛЯТ ИЛИ КЪДЕТО Е ВЪЗМОЖНО, ДА ПРЕКРАТЯТ
ЗНАЧИТЕЛНИТЕ
ОТРИЦАТЕЛНИ
ВЪЗДЕЙСТВИЯ
ВЪРХУ
ОКОЛНАТА СРЕДА И ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ
МЕРКИ

За предотвратяване, намаляване или компенсиране на отрицателните въздействия върху
околната среда при реализация и експлоатация на ИП в ДОВОС са предложени мерки за
свеждане до рационалния минимум на въздействието на реализацията на ИП върху
отделните компоненти и фактори на околната среда.
Предложен е в Таблица 5.1-1и План за изпълнение на мерките е разработен по компоненти и
фактори на околната среда, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да
прекратят значителните вредни въздействия, в радиационен и не радиационен аспект, върху
околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки. Те са свързани с: П –
проектиране; С– строителство, Е – експлоатация, З- затваряне.
5.1

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ

Съобразно предвидените мерки и фази е съставен план за изпълнение на мерките, представен
в Таблица 5.1-1.
ТАБЛИЦА 5.1-1 ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ

№

Мерки

Период
(фаза)
на
изпълне
ние

Резултат

А/ Нерадиационен аспект
С

1.

При
изготвяне
на
План
за
организация на строителството от
строителната фирма в предлаганата
транспортната схема по възможност
да се ограничава преминаването през
населените места на тежкотоварни
машини. Ако това е неизбежно, то
трябва да се осигури бързо и
безпрепятствено преминаване през
населеното място с равномерна
скорост (без спиране и намаляване на
разрешената скорост).

Ограничаване на вредните емисии в
атмосферния въздух в района.
Намаляване на допълнителното
увеличаване нивата на шума в
населените места.
Ефективно
управление
на
отпадъците.

С, Е, и З

2

Строителната и транспортна техника да
се поддържат в изправност (привеждане
на доказателства за преминал годишен
преглед)

Опазване на атмосферния въздух в
района.
Осигуряване на безопасни условия
на труд
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С,З

3

Използване на съвременни машини и
съоръжения за строителство с добри
показатели. Механизацията да е изправна
и да отговаря на всички съвременни
технически изисквания, спецификации и
норми задължителни за спазване в ЕС.

С, З

4

Да не се допуска претоварване на
транспортните средства със земни маси и
баластра.Транспортните средства да са
покрити при транспорт на изкопна земна
маса, строителни материали, строителни
отпадъци и др.
Работният режим на строителните и
транспортни машини да не допуска
работа на празен ход на двигателите .
Складовите площи на открито за насипни
строителни материали (основно пясък) и
строителните отпадъци при сухо и
ветровито време следва да бъдат
оросявани

С, Е, З

Опазване на въздуха и здравето на
персонала и населението в района.

С, З

Непосредствено след приключване на
строителните работи, складовите площи
за насипни строителни материали да
бъдат почистени (рекултивирани).

С, З

Да не се допускат случайни разливи на
масла,нефтопродукти и др.
При случай на разлив да се вземат
незабавни
мерки
за
неговото
локализиране и последващо третиране.
По време на строителството да се
използват химически тоалетни до
изграждане
на
битово-фекалната
канализация на обекта.
Да се изготвят нови/изменят действащи
Разрешителни по Закона за водите, ако
възникне такава необходимост.
Канализационната система да се изпълни
от материали, осигуряващи висока
степен на водоплътност.
Бетоновите
съоръжения
на
ВиК
инфраструктурата да се проектират и
изпълнят с водоплътен бетон.
Да се предвиди специална площадка за
използваната строителна техника по
начин недопускащ замърсяване на
повърхностни и подземни води с
нефтопродукти.
Да се изгради разделна канализационна
мрежа за битово-фекалните и за
дъждовните отпадъчни води.

C, E, З

Намаляване
запрашаването
на
атмосферния въздух.
Опазване на здравето на персонала,
осигуряване на безопасни условия
на труд.
Опазване на атмосферния въздух от
запрашаване, вследствие на ветрова
ерозия.
Управление на отпадъците.
Опазване на почви, подземни води
от замърсяване.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Опазване на атмосферния въздух в
района.
Ограничаване
на
шумовото
натоварване.
Опазване здравето на персонала и
населението в района.
Опазване на въздуха, почвите и
здравето
на
работещите
и
населението в района.

П, С

Опазване на водите и почвите от
замърсяване.

П, С, З

Спазване на всички нормативни
изисквания по отношение опазване
на повърхностните и подземни води
Защита
от
проникване
на
замърсители в подземните води и
земните недра.
Недопускане на течове. Запазване
на почви и подземни води от
замърсяване.
Недопускане
замърсяване
с
нефтопродукти на почви, подземни
и повърхностни води

П, С

П, С

П, С

П, С

Предотвратяване на замърсяването
на повърхностните води и почви.
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Проектиране и изграждане на система за
мониторинг на подземните води, която
ще
функционира
по
време
на
експлоатацията
и
затваряне
на
съоръжението.
Прилагане на технология за изпълнение
на изкопните работи без провокиране на
свлачищни процеси и при земетръсно
въздействие.
Реализиране
на
проекта
за
предексплоатационен
геодезичен
мониторинг
на
движенията
и
деформациите и изготвяне на проект за
експлоатационен
геодезичен
мониторинг.
Хумусът да бъде складиран отделно от
другите земни маси.
Оползотворяване
на
максимално
количество
хумусни
запаси
при
минимално нарушаване на почвите на
съседните терени.
Максимално използване на изкопаните
земни маси на площадката на ИП при
изпълнение
на
вертикалната
й
планировка. Максимално използване на
част от тях на площадката на НХРАО за
обратен насип, оформяне нарушенията
от строителството и при рекултивацията
Рекултивация
на
засегнатата
от
строителството територия, временни
площадки
за
земни
маси
и
възстановяване на нарушената почвена и
растителна покривка.
Укрепване на нарушените терени с
тревна, местна растителност.
Изпълнение на биологична рекултивация
и затревяване с подходящи тревни
видове и прилагане на проект за
ландшафтно устройство на територията.
Недопускане на замърсяване на почвите
извън територията на площадката със
строителни материали., струпване на
земни маси или отпадъци.

П,С,Е, З

Осигуряване на ефективен контрол
на
състоянието
на
водите.
Предотвратяване на замърсяване.

С

Осигуряване
на
проектните
устойчиви параметри на откосите на
хранилището.

П, С

Контрол
за
стабилитетното
състояние на геоложката среда и
изгражданите сгради и съоръжения.

С

Запазване на хумусния почвен слой.
Опазване на почвите не само на
територията на площадката, но и на
съседните прилежащи земи.

П, С

Възстановяване на ландшафта в
района.
Управление на отпадъците.

П, С,З

Възстановяване на нарушената
почвена покривка и ландшафт .

П, С

Запазване на характерната за района
растителност.
Запазване на характерната за района
растителност.
Опазване
на
ландшафта.

З

С, З

Опазване на почвите.
Управление на отпадъците.
Опазване на ландшафта.
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Преди започване на строителството във
който и да е етап на реализация на ИП,
строителните полигони превантивно да
се обходят и при установяване на някои
бавно и слабо подвижни (евентуално
земноводни и влечуги) последните да се
отстранят по безопасен за тях начин и
впоследствие да се освободят в съседни
територии заети с дървесна покривка или
в други подходящи хабитати в района
достатъчно отдалечени от полигоните
подлежащи на застрояване.
Да се изготви проект за озеленяване и
проект за биологична рекултивация, като
проектите се
съгласуват
и
със
специалисти
орнитолози,
биолози,
лесоинженери и др., които да дадат
препоръки за устойчиво развитие на
екосистемата
и
респективно
биоразнообразието в района.
Ако строителството на съоръженията,
спомагателните сгради и прилежащата
инфраструктура
на
НХРАО
и
подготовката за експлоатация предстои
да започне през размножителния период
на птиците (края на м. Март – м. Юли), е
необходимо да се осигури обход на
терена (цялата площадка „Радиана”)
които да установят наличието или
отсъствието на гнезда с гнездящи двойки
и при регистрирането на такива да
предприемат съответните „спасителни”
мероприятия чрез преместването им в
подобни
биотопи
на
безопасно
отстояние.
Да се осигури строг контрол и ефективно
управление на генерираните отпадъци
през
различните
периоди
от
реализацията на НХРАО.
Строителните
отпадъци,
след
приключване на строителните работи да
бъдат транспортирани до депо за
строителни отпадъци.
Да се сключат договори с лицензирани
фирми за извозване и последващо
третиране на опасните отпадъци,
съгласно чл. 35 от ЗУО.

С,

Запазване на животински видове от
унищожение.
Опазване
на
биоразнообразието.

З

Опазване на биоразнообразието в
района.
Естетическо оформление на района
по отношение на ландшафта.

С

Запазване на потомството
птиците от унищожение.

П, С, Е,
З

Опазване на почвите и водите от
замърсяване.

С,Е (при
ремонт
ни
работи),
З.
П,С, Е,З

Управление
на
отпадъците.
Свеждане
до
минимум
въздействието върху околната среда
(Опазване на почвите и водите)

на

Управление
на
отпадъците.
Свеждане
до
минимум
въздействието върху околната среда
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Да се предвидят площадки за събиране и
където
е
необходимо
временно
съхранение на нерадиоактивни отпадъци
(битови отпадъци, производствени и
опасни отпадъци) до извозването им от
специализирана фирма.
Складовете, както и отделните обеми за
временното съхранение на различните
видове отпадъци е необходимо да се
реализират
и
експлоатират
в
съответствие с нормативните изисквания
Изготвяне на инструкции за безопасна
работа с опасни вещества и стриктното
им спазване. (При извършване на
строителни работи
на обекта, при
полагане на асфалтова настилка, при
работа в лабораториите и др. е
необходимо стриктно спазване на всички
изисквания по БХТПБ. )
Гарантиране
на
изискванията
за
складовете за съхранение на химични
вещества и смеси. Да се гарантират
изискванията за товаро-разтоварване на
прахообразните суровини и материали,
доставяни в книжни или полимерни
торби,
подходящо складиране на
опасните вещества.
Доставяните суровини и материали за
дейността на обекта трябва да бъдат
придружавани от анализни сертификати,
Информационни листове за безопасност,
Инструкции за безопасно приложение,
включително мерки при разливи,
разпрашаване и увреждане на здравето
на
персонала.
Всяка
оригинална
опаковка трябва да бъде с етикет, в който
се съдържат данни за здравния и
екологичен
риск
и
мерките
за
безопасност.
Преди започване на строителството на
НХРАО е необходимо изготвяне на
организационни и управленски мерки за
безопасно съхранение на използваните
опасни химични. вещества и смеси
(включително бои, горива и смазочни
масла) като се спазват всички изисквания
на действащото законодателство.
В лабораторията към НХРАО е
необходимо да се реализира специално
складово помещение за химически
вещества и смеси, което да отговаря на
нормативните изисквания.

П,С, Е,З

Осигуряване
на
ефективно
управление на отпадъците и
опазване на
околната
среда.
Запазване на района и прилежащите
терени от замърсяване.

П,С, Е,З

Осигуряване
на
ефективно
управление
на
отпадъците.
Запазване на района и прилежащите
терени от замърсяване

С, Е,З

Предотвратяване на здравния риск
за работещите на обекта.

П,С,Е,З

Осигуряване на безопасни условия
на
труд
на
персонала
и
предотвратяване на здравен риск.
Строг контрол за спазване на
нормативните
изисквания
в
областта на опасните химични
вещества и смеси.

С, Е, З

Предотвратяване на здравен риск за
работещите на обекта. Опазване
здравето на персонала и околната
среда.

С

Предотвратяване на здравен риск за
работещите на обекта.
Недопускане на въздействие на
опасните вещества и смеси в
околната среда.

Е, З

Предотвратяване на здравен риск за
персонала. Опазване здравето на
работниците и околната среда.
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Необходимо е преди въвеждане в
експлоатация на складовите помещения
за съхранение на опасни химически
вещества и смеси да се извърши оценка
за безопасното им съхранение и
документиране на резултатите от нея,
съгласно
действащата
нормативна
уредба.
По време на строителството за личната
безопасност от шумово натоварване на
работниците е необходимо използването
на лични шумопредпазващи средства.
Спазване на всички инструкции по
безопасност и здраве при работа, и
пожарна безопасност за отделните
видове работни места.
Всички строително ремонтни дейности
да бъдат съобразени с минималните
изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд
Спазването на всички изисквания на
здравната профилактика по отношение
на физиологичните режими на труд и
почивка и физиологичните норми за
ръчна работа с тежести. Стриктно
използване на предвидените лични и
колективни предпазни средства.
Задължителни
инструктажи
на
работниците от специалистите по здраве
и безопасност при работа.

С, Е, З

Предотвратяване на здравен риск за
персонала на обекта. Опазване
здравето
на
работниците.
Недопускане на въздействие на
опасните вещества и смеси върху
околната среда.

С, З

Осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд на
персонала.

П, С, Е

Осигуряване на безопасни условия
на труд на персонала.

С, З

Намаляване на здравния риск за
работещите.

С, Е, З

Намаляване на здравния риск за
работещите. Предотвратяване на
здравни рискове.

С, Е, З

Профилактични медицински прегледи да
бъдат извършвани поне веднъж годишно
във връзка с изпълняваните дейности
Режимът за труд и почивка за
различните работни места (вибрационно
въздействие, шумово въздействие и др.)
да се определя,
така че да се
предотвратяват здравни рискове
Да се поддържа в изправност аптечка за
оказване на първа медицинска помощ.

Е

Предотвратяване
на
здравни
рискове,
осигуряване
на
здравословни и безопасни условия
на труд.
Профилактика на работниците и
своевременна диагностика.

Когато при извършване на строителните
и благоустройствени дейности, се
открият структури и находки, които имат
признаци
на
културни
ценности,
дейността се спира незабавно и се
прилагат изискванията на действащото
законодателство.
Б/Радиационен аспект

С

С, З

Осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд .

С, Е, З

Своевременно оказване на първа
медицинска
помощ
на
пострадалите.
Опазване
паметниците
на
културата.
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Да продължи изпълнението на Програма
за пред-експлоатационен радиологичен
мониторинг
- на площадка „Радиана“ на
радиоекологичния статус на
атмосферен въздух, подземни
води, почви, растителност

С

Анализ на радиоекологичния статус
на площадката и околната среда и
установяване на съответствие с
нормативната база в областта.

Да се разработи и изпълнява Програма за
експлоатационен
радиационен
мониторинг на площадката и НЗ на
НХРАО на радиоекологичния статус на
площадката и околната среда

Е, З

Анализ на радиоекологичния статус
на площадката и околната среда и
установяване на съответствие с
нормативната база в областта.

Програма за радиационна защита при
експлоатация на НХРАО. Оценка на
професионалното
облъчване
на
персонала при експлоатация и дейности
по затваряне на хранилището.
Aктуализация
на
оценката
по
безопасност при експлоатация на
НХРАО.
В/ Други

Е

Осигуряване на радиационната
защита
в
обекта,
съгласно
изискванията на нормативната база
и Лицензията на НХРАО. Спазване
на принципа ALARA.
Осигуряване на радиационната
защита в обекта, околната среда и
населението в района

Осигуряване на работни места в периода
на строителство и експлоатация и
заемането им от специалисти с
необходимия опит в управляване на
дадената дейност.

С,Е,З

Курсове
с
цел
повишаване
квалификацията на персонала.

С, Е, З

-

48
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на предвидените зони и пунктове
на повърхностно течащите води
около площадка „Радиана“

на

Е, З

52

53

В следващите фази на проектиране да се
изготвят , а при експлоатация и затваряне
да се актуализират периодично:
- Програма за нерадиационен и
радиационен мониторинг,
- - План при аварийни ситуации.

Е,З

Осигуряване
на
заетост.
Осигуряване на качествена работа
на съоръженията на НХРАО,
оптимални
условия
на
технологичните
процеси,
недопускане на риск за околната
среда и осигуряване на добро
качество на работна и околна среда.
Предотвратяване на здравен риск за
работниците. Опазване здравето на
работниците.
Създаване
на
оптимални
условия
на
технологичните процеси и добро
качество на работна и околна среда.
Предотвратяване на рискове за
околна и работна среда.
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В следващите фази на проектиране да се
вземат предвид всички направени
препоръки и предложени мерки от
експертите в ДОВОС, като се извършва
строг контрол и управление за
изпълнението им при реализация на
обектите на ИП.

П,С,Е,З

Предотвратяване на рискове
околна и работна среда.

за

П- проектиране , С- строителство, Е- експлоатация, З - Затваряне.

6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ

Настоящият ДОВОС – актуализация на Инвестиционното предложение на ДП „РАО” за
реализация на НХРАО, в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца е
разработен от колектив на независими експерти към „Еко Енергопроект” ООД по оценка на
въздействието върху отделните компоненти и фактори на околната среда, които при
изготвянето на ДОВОС са се ръководили от принципите за намаляване и преодоляване на
риска за околната среда и човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие, съобразно
действащите в страната норми за качеството на околната среда.
ДОВОС описва и оценява въздействието на ИП върху околната среда и здравето на хората,
като включва подробен анализ, прогноза и оценка на въздействията върху всички
компоненти и фактори на околната среда, както и здравнo-хигиенните аспекти по време на
строителство, експлоатация, затваряне и последващия институционален контрол на НХРАО.
ДОВОС е изготвен в съответствие с изискванията на действащата към момента нормативна
уредба. Предложени са конкретни мерки за намаляване, предотвратяване или възможно найпълно отстраняване на идентифицираните въздействия върху околната среда и човешкото
здраве, като са отчетени и синергични ефекти на радиационния фон.
В анализите и оценките на нивото на влияние на ИП върху отделните компоненти и фактори
на околната среда, които й въздействат, както и предложения на мерки за свеждане до
възможния минимум негативното влияние на обекта са отразени получените консултации,
изказани мнения и препоръки на проведените срещи със засегнатата общественост,
компетентните органи, ведомства и институции, относно изготвяне на Актуализираното
задание за структурата и съдържанието на ДОВОС и респективно изготвянето на ДОВОС и
ДОСВ, като неразделна част (приложение) към него.
ДОВОС е изготвен на база:
 Актуализирано Задание за обхвата и съдържанието на ДОВОС – 2014 г.
 Огледи и теренни наблюдения на района на терена на площадката на НХРАО.
 Проучвания, Проекти и др. материали.
 Инвентаризация, анализ и оценка на съществуваща информация, свързана с
изготвяне на доклада (реални наблюдения и измервания, научни изследвания,
проучвания, публикации, доклади, литературен обзор и др.).
 Консултации със специалисти.
 Становища на компетентните органи по опазване на околната среда, мнения и
препоръки на засегнатите от реализация на инвестиционното предложение
ведомства, институции, местно население и управи, екологични неправителствени
организации и др.
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 Методики за оценка и прогноза на въздействията на обекта, ползвани от
експертите по отделните компоненти на околната среда и факторите, които й
въздействат.
 Нормативни документи.
Направени са прогнозни оценки за потенциалните въздействия на НХРАО в периодите на
строителство, експлоатация и затваряне върху компонентите и факторите на околната среда
и работещите на обекта и населението в района и са предложени мерки за намаляване,
предотвратяване или възможно най-пълно отстраняване на идентифицираните въздействия
при спазване на всички изисквания и на европейското законодателство и на Конвенция за
оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, Еспоо.
В ДОВОС е направен екологичен анализ на алтернативните технологични решения за
изграждане на НХРАО, предложени са редица мерки и препоръки за свеждане до минимум
на влиянието на обекта върху околната среда и гарантиране на пълната безопасност за
обслужващия персонал и населението в района в периодите на строителство, експлоатация и
закриване на НХРАО в радиационен и нерадиационен аспект.
При ефективно управление на НХРАО не се очакват значими негативни въздействия върху
околната среда и с предвидените мерки за безопасност се гарантира недопускане на здравен
риск за работещите на обекта и населението в района.
Въздействието върху отделните компоненти на околната среда и факторите, които й
въздействат се оценява като незначително с териториалния обхват на въздействие в
границите на площадката на инвестиционното предложение и непосредствения терен около
нея както по време на строителството, така и при нормална експлоатация и след затваряне на
НХРАО.
Не се очаква значимо нерадиационно негативно въздействие върху компонентите и
факторите на околната среда като се вземат предвид предложените мерки.
Не се очакват радиационни въздействия върху водите, земите и почвите, геоложката среда,
земните недра, земеползването, минералното разнообразие, биологичното разнообразие,
обекти с историческо и културно значение, обекти защитени от международен или
национален закон, както и върху здравето на персонала и населението в 30 km зона.
Резултатите от оценката на дозите в периода след затваряне на хранилището в
Предварителната оценка за безопасност показва, че при нормална експлоатация,
индивидуалната ефективна доза за лица от населението не превишава граница от 0.3 mSv/a,
установена от ядреното законодателство и препоръките на МКРЗ. Индивидуалната доза дори
е под 0.01 mSv/a. Съгласно член 10 от Наредба за безопасност при управление на
радиоактивните отпадъци това означава, че са използвани най-добрите възможни
средства за управление на РАО и облъчването на персонала и населението се поддържа
на най-ниско разумно достижимо ниво.
НХРАО трябва да осигури ефективна защита на здравето на населението и на околната среда
от потенциалното въздействие на погребаните радиоактивни отпадъци след неговото
затваряне, като предотврати неконтролируемо разпространение на радиоактивни вещества в
биосферата, чрез многобариерната защита от биосферата и комплекс от технологични и
административни мерки.
При изграждането на НХРАО се прилагат девет фундаментални принципи на управлението
на РАО, формулирани от МААЕ :
 принцип 1: Защита на човешкото здраве;
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 принцип 2: Защита на околната среда;
 принцип 3: Защита извън националните граници;
 принцип 4: Защита (необременяване) на бъдещите поколения;
 принцип 6: Национална законова база;
 принцип 7: Контрол върху генерирането на РАО;
 принцип 8: Зависимости между генерирането на РАО и тяхното

управление;

 принцип 9: Безопасност на съоръжението.
Направена е оценка на безопасността за повърхностни съоръжения за погребване, която е
процедура за оценка на поведението на съоръжението за погребване и, по-специално, на
неговото потенциално радиологично влияние върху човешкото здраве и околната среда. При
оценката на безопасността се дефинират пътищата на разпространение на радионуклидите в
околната среда и се оценяват потенциалните здравни ефекти.
В този смисъл крайната точка от анализа в ДОВОС се явява границата на годишната
индивидуална ефективна доза за критична група лица от населението.
В ДОВОС е показано, че дозовото натоварване на персонала по време на експлоатация
няма да превишава границите, определени в ОНРЗ-2012 и практически ще бъде
значително по-ниско, съгласно изискванията на принципа АЛАРА.
Мониторингът преди началото на експлоатацията осигурява базови нива за определяне на
всички допълнителни изменения в околната среда, които могат да бъдат свързани с
изхвърляния от съоръжението за погребване.
Мониторингът по време на експлоатацията и след затварянето на съоръжението за
погребване е предназначен да покаже, че действителните измервания в околната среда не
обезсилват допусканията и прогнозите на оценката на безопасността.
Очакванията са, че няма да има никаква значима миграция на радиоактивни вещества
от съоръжението за погребване, през периода на експлоатация и след затварянето му
през периода на контрол. Поддръжката на мониторинга осигурява детектиране на
специфични радионуклиди и отсъствието на статистически значими изменения в нивата на
други замърсители.
При евентуални отклонения от нормалната експлоатация, които при строг контрол и
управление се свеждат до минимум, са незначителни или липсващи - спазен е дозовия
критерий за нормална експлоатация. За авариите, предвидени в проекта т.н. проектни
аварии, са взети мерки НХРАО да издържи без загуба на системи, структури и компоненти.
Тези събития са с малка вероятност поради превантивни и административни мерки, но с
очаквани радиологични последици, при които дозовата граница за член от населението е
определена до 1 mSv/a.
Разгледани и анализирани са последствия от аварии, като е отчетена характеристиката на
опаковка с РАО и типа на формата, определените дейности, които трябва да се извършват по
време на експлоатация. Най-вероятната авария с радиологични последици е изпускане,
падане на контейнер. В МОАБ е направен детайлен анализ на тази проектна авария за
определеното максимално съдържание на различни радионуклиди в опаковката с РАО.
Предвидено е проектните аварии да се контролират във времето и да се прилагат съответните
защитни мерки, които реално биха позволили да се намали значително консервативно
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оценената индивидуална доза. Изцяло под контрол е и потенциалното повърхностно
радиоактивно замърсяване вследствие на коя да е проектна авария.
Въпреки прекалената консервативност, резултатите от оценката на дозите в периода след
затваряне на хранилището показват, че при нормална еволюция, индивидуалната ефективна
доза за лица от населението не превишава 0.01 mSv/a т.е. прилага се най-добрата
възможна.практика.
Като се имат предвид наличните радиационни характеристики на опаковките с радиоактивни
отпадъци, които ще се погребват в НХРАО и на представените оценки за влиянието на АЕЦ
„Козлодуй“ върху околната среда, по експертна оценка, не се очаква кумулативен ефект в
наблюдаваните зони на двата обекта. Това следва естествено като извод поради факта, че
няма преки газообразни и течни изхвърляния по време на експлоатационния период на
НХРАО и в периода след неговото затваряне.
Анализирани са и събития (аварии), които не са разгледани в проекта, за да се разбере и
оцени възможността на проекта съоръжението да се справи с такова събитие.
На база направените анализи и оценка на въздействията върху всички компоненти и фактори
на околната среда, в т.ч. опазване на биологичното разнообразие от реализиране на ИП
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни
радиоактивни отпадъци – НХРАО“ приоритетен избор на технология за погребване е
ТРАНШЕЕН ТИП хранилище, осигуряващ по-голяма безопасност.
Предвид направените заключения и предложените в ДОВОС мерки от страна на експертите
за намаляване, предотвратяване или възможно най-пълно отстраняване на идентифицираните
въздействия върху околната среда и човешкото здраве, подробно разписани в Глава 9 от
ДОВОС, които осигуряват строго спазване на нормите за качество на околната среда в
българското и европейското законодателство и предотвратяват неблагоприятните ефекти
върху здравето на населението и на работниците, както и направената оценка на
съвместимостта на ИП с предмета и целите на опазване на защитени зони, предлагаме на
уважаемия Висш Експертен Екологичен съвет на МОСВ да одобри осъществяването на
инвестиционното предложение за „Изграждане на Национално хранилище за погребване
на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци– НХРАО“
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мощности” ЕАД , 2013г.
[110] Доклад за изработване на хидрогеоложка карта в района на националното хранилище на
площадка „Радиана“, 2014г
[111] Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрени и радиационни
аварии, обн в ДВ бр. 94/11.2011 г.
[112] ICRP Publication 103, International Commission on Radiological Protection, 2007
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7.1

СПИСЪК

НА ПРИЛОЖИМИ БЪЛГАРСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ
ДОКУМЕНТИ, ДОКУМЕНТИ НА ЕБВР, МКРЗ И МААЕ

НОРМАТИВНИ

БЪЛГАРСКИ ЗАКОНИ
1. Закон за опазване на околната среда, обнародван в ДВ бр.91/2002, с последно
изменение в бр. 22/11.03.2014 г.
2. Закон за безопасно използване на ядрената енергия, обн. ДВ бр.63/28.06.2002, с
последно изменение в бр. 68 от 2 Август 2013г.
3. Закон за защитените територии, обнародван в ДВ бр. 133/1998, с последно
изменение в ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.
4. Закон за здравето, обнародван в ДВ бр. 70/2004, с последно изменение в бр. 1/0301-2014.
5. Закон за здравословни и безопасни условия на труд, обнародван в ДВ бр.
124/1997г., с последно изменение в бр. 27/25-03-2014.
6. Закон за биологичното разнообразие, обнародван в ДВ бр. 77/2002, с последно
изменение в бр. 66 от 26 Юли 2013г.
7. Закон за опазване на земеделските земи, обнародван в ДВ бр. 35/1996, с последно
изменение в бр.66 от 26 Юли 2013г.
8. Закон за чистотата на атмосферния въздух, обнародван в ДВ бр. 45/1996, с
последно изменение в бр. 102 от 21 Декември 2012г.
9. Закон за водите, обнародван в ДВ бр.67/27.07.1999, с последно изменение в бр. 26
от 21 Март 2014г.
БЪЛГАРСКИ НАРЕДБИ
10. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, обнародван в ДВ бр. 25/18-03-2003, с последно изменение в бр.
94/30-11-2012.
11. Наредба за основните норми за радиационна защита, обн. ДВ. бр.76/05-11-2012г.
12. Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, обн. ДВ бр.
72 от 17.08.2004 г., посл. изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г.
13. Наредба за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени
съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения Обн. ДВ бр.
69/06.08.2004г. с последно изменение в бр.5 от 19.01.2010 г.
14. Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи
лъчения, обн. ДВ бр.74/24.08.2004 с посл.изм. и доп., бр. 76 от 8.10.2012
15. Наредба за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества,
обн. ДВ бр. 60 от 22.07.2005 г., посл. изм. ДВ бр. 13/14.02.2014 г.
16. Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на
ядрената енергия, обн. ДВ бр.41/18.05.2004, посл. изм. ДВ бр. 78/30.09.2005 г.
17. Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни
вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, ДВ бр. 97/2000, с
последно изменение в бр. 24/23-03-2004 .
18. Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за норми относно допустимото съдържание на
вредни вещества в почвата, обнародвана в ДВ бр.71 от 12 Август 2008г.
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19. Наредба №2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни
води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на
точкови източници на замърсяване, обнародвана в ДВ.бр. 14/17.02.2012 г.
20. Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи, обн. в ДВ бр. №
66/30-07-04 с последно изменение в бр. 5/19-01-2010.
21. Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони. обнародвана, ДВ, бр. 73 от 11.09.2007., в сила от
11.09.2007, посл. изм. бр.94 от 30 Ноември 2012г.
22. Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни
нужди, ДВ, бр.88 от 27.10.2000г.
23. Наредба №9/16.03.2001г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови
цели.
24. Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води
Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.
25. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните
води
ДОКУМЕНТИ НА ЕБВР
26. Политика за околната среда и социална политика на ЕБВР, одобрена 12.05.2008.
27. Политика за уведомяване на обществеността на ЕБВР, одобрена на 12.05.2008.
28. Процедури по околната среда на ЕБВР, 28 юли 2003 г
ДОКУМЕНТИ НА ЕС
29. Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011
година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти
върху околната среда (кодифициран текст)
30. Директива на ЕС 2001/42/EC, Директива за оценка на въздействието на някои
планове и програми върху околната среда, юни 2001 г.
31. Директива на ЕК 92/43/EEC (1992) за Конвенцията за природните обитатели и
дивата флора и фауна (Natura 2000) – Директива за обитателите
32. Директива на ЕК, 78/659/EEC от 18 Юли за качеството на прясната вода, което има
нужда от защита или подобряване с оглед подпомагане живота на рибите
33. Директива на ЕК, 79/409/EEC от 2 Април 1979 по конвенцията за дивите птици
34. Директива 1999/31/EC (допълнена с 2003/33/EC) за депата за отпадъци 91/689/EEC
(допълнена с 94/31/EEC) контролирано управление на опасни отпадъци
35. Директива 2006/117/Евратом на Съвета от 20 ноември 2006 година относно надзор
и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво;
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36. Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 година за създаване на
рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и
радиоактивни отпадъци.
37. Препоръка на Комисията от 11 октомври 2010 година относно прилагането на член
37 от Договора за Евратом (2010/635/Евратом);
ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ НА ЕС
38. ILO Трудови конвенции
39. Конвенция за биологичното разнообразие, 1993
КОНВЕНЦИИ
40. Конвенция за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен
контекст, Еспоо (Финландия), 25февруари 1991 г. Ратифицирана със закон,
одобрен от 37-то народно събрание на 16.03.1995. ДВ бр. 28 от 1995 г., изготвен от
министерството на околната среда и водите, обнародван в ДВ бр. 85/1.10.1999, в
сила от 10.09.1997, с изменение в бр. 89 от 12.10 1999.
41. Конвенция за достъпа до информация, участие на обществеността при вземането
на решения и достъп до правосъдието по въпроси на околната среда, Аархус
(Дания), 25 юни 1998 г.
42. Европейска конвенция за ландшафта 20.04.2000 г. , ратифицирана със закон, приет
от 39–то НС, ДВ бр.94 от 22.10.2004 г.
43. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (ratified April 1984 –
amendment ratified March 2006).
44. Convention on Early Notification of a Nuclear Accident (ratified February 1988).
45. Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency
(ratified February 1988)
46. Convention on Nuclear Safety (ratified November 1995).
47. Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of
Radioactive Waste Management (ratified June 2000)
ДОКУМЕНТИ НА МКРЗ
48. ICRP, Radiological Protection Policy for the Disposal of Radioactive Waste, Publication
No. 77, Elsevier, Oxford (1997)
49. ICRP, Radiation Protection Recommendations as Applied to the Disposal of Long-Lived
Solid Radioactive Waste, Publication No. 81, Elsevier, Oxford (1999)
СТАНДАРТИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА МААЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ,
КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ ОЦЕНКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА
ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ
50. Fundamental Safety Principles, SF-1, 2006
51. The Principles of Radioactive Waste Management, Safety Fundamentals. Safety
Standards Series No. No. 111-F, 1995,
52. Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety
Standards (Interim Edition). Safety Standards Series No. GSR Part 3 (Interim), 2011,
53. Near surface disposal of radioactive waste, Safety Requirements No. WS-R-1, 1999
54. Safety assessment for the near surface disposal of radioactive waste, Safety Guide No.
WS-G-1.1
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55. Technical considerations in the design of surface disposal facilities for radioactive waste,
IAEA-TECDOC-1256, 2001
56. Performance of engineered barrier materials in near surface disposal facilities for
radioactive waste, IAEA-TECDOC-1255, 2001
57. Procedures and techniques for closure of near surface disposal facilities for radioactive
waste, IAEA-TECDOC-1260, 2001
58. Scientific and technical basis for the near surface disposal of low and intermediate level
waste, Technical reports series No.412, 2002
59. Safety considerations in the disposal of disused sealed sources in borehole facilities,
IAEA-TECDOC-1368, 2003
60. Considerations in the development of near surface repositories for radioactive waste,
Technical reports series No.417, 2003
61. Surveillance and monitoring of near surface disposal facilities for radioactive waste,
Safety Reports Series No. 35, 2004
62. Disposal options for disused radioactive sources, Technical reports series No.436, 2005
63. Disposal Aspects of low and intermediate level decommissioning waste, IAEATECDOC-1572, 2007
64. Low and intermediate level waste repositories: socioeconomic aspects and public
involvement, IAEA-TECDOC-1553, 2007
65. Disposal of Radioactive Waste. Safety Standards Series No. SSR-5, 2011;
66. Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste. Safety Standards Series
No. SSG-29, 2014.
67. Monitoring and surveillance of radioactive waste disposal facilities. Safety Standards
Series No. SSG-31, 2014.
7.2

СПИСЪК

НА МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НХРАО

ДОВОС

НА ИНВЕСТИЦИОННОТО

ДОКЛАДИ ПО ОВОС
1. Доклад за Оценката за въздействието на АЕЦ „Козлодуй” върху околната среда
(ДОВОС на АЕЦ), София, 1999
2. Доклад за ОВОС на Хранилище за сухо съхраняване на отработено ядрено гориво в
АЕЦ „Козлодуй”, 2005г
3. Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно
предложение „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на
площадката на АЕЦ “Козлодуй”, “АЕЦ Козлодуй-Нови мощности” ЕАД , 2013г.
4. Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционно предложение
„Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ
“Козлодуй”с предмета и целите за опазване на защитени зони. “АЕЦ Козлодуй-Нови
мощности” ЕАД , 2013г.
5. ДОВОС на съоръжение за третиране и кондициониране на РАО с голям коефициент на
намаляване на обема в АЕЦ „Козлодуй“, 2013
6. ДОВОС за извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“
ДОКЛАДИ ОТ ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПЛОЩАДКИ
НА ДПРАО, ДОКЛАДИ ДО АЯР
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7. Доклад за изпълнение на фаза „Разработване на концепция и планиране за избор на
площадка”, доклад до АЯР
8. Доклад за изпълнение на фаза „Събиране на данни и анализиране на райони”, доклад до
АЯР
9. Доклад за изпълнение на фаза 3 „Характеризиране на площадки”, доклад до АЯР
10. Доклад за преглед и подбор на потенциални площадки за НХРАО, ГИ-БАН, 2007
Изследването е извършено в рамките на фаза „Събиране на данни и анализиране на
райони”
11. Комплексен анализ на регионалните геофизични полета и оценка на сеизмичния риск,
ГФИ- БАН, МГУ "Св.Иван Рилски", 2007 Изследването е извършено в рамките на фаза
„Характеризиране на площадки”
12. Опитно-методични изследвания, с цел верифициране на методи и методики за
проучване и доказване на приемливостта на площадки за изграждане на НХРАО, ГИБАН, 2007 Изследването е извършено в рамките на фаза „Характеризиране на
площадки”
13. Извършване на инженерно-геоложки, хидрогеоложки и геофизични проучвания, ГИБАН, 2007 Изследването е извършено в рамките на фаза „Характеризиране на
площадки”
14. Съвместен анализ на резултатите от високоточните геодезични измервания,
геоморфоложки и геотектонски наблюдения, ГИ-БАН, 2007 Изследването е извършено
в рамките на фаза „Характеризиране на площадки”
15. Характеризиране на площадка №4, ГИ-БАН, 2007 Изследването е извършено в рамките
на фаза „Характеризиране на площадки”
16. Геофизични проучвания на ската, южно от АЕЦ "Козлодуй", МГУ "Св.Иван Рилски",
2007
17. Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за изграждане на Национално
хранилище за погребване на ниско и средноактивни РАО, МГУ "Св.Иван Рилски", 2007
Изследването е извършено в рамките на фаза „Характеризиране на площадки”
18. Прогнозиране на възможното разпространение на радионуклиди от НХРАО в
подпочвеното пространство и подземните води НА площадка „Радиана”, АквА
Моделинг Груп, 2008 Изследването е извършено в рамките на фаза „Характеризиране
на площадки”
19. Анализа на условията за приповърхностно погребване на РАО, МГУ "Св.Иван Рилски",
2007 Изследването е извършено в рамките на фаза „Характеризиране на площадки”
20. Доклад за резултатите от проведените геоложки, геофизични, инженерно-геоложки,
хидрогеоложки и хидроложки, лабораторни проучвания, МГУ-Инженеринг, 2009,
Изследването е извършено в рамките на фаза „Потвърждаване на площадки”
21. Доклад за изpaбoтвaне на геолого-хидрогеоложки профили от платото през площадка
„Радиана“ до р.Дунав, отчетен доклад от проф. дгн Йордан Евлогиев в рамките на
договор с ДПРАО, декември 2012г.;
22. Прогноза за опасността от наводнение и ерозия от р. Дунав на площадка ,,Радиана" за
хранилище за ниско и среднoaктивни РАО, отчетен доклад от проф. дгн Димчо
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Евстатиев и проф. дгн Йордан Евлогиев в paмкитe на договор с ДПРАО, май 2011г.
23. Оценка на изменениeтo на нивото на подзeмнитe води на площадка "Радиана" при
максимално повишение на нивото на р. Дунав"; отчетен доклад от проф. Илия Йотов в
рамките на договор с ДПРАО, май 2011г.
24. Инженерно-reoложки и хидроreoложки полеви и лабораторни изследвания на
paвниннатa част на площадка „Радиана“; отчетен доклад разработен от ГИ-БАН в
рамките на договор с ДПРАО, август 2011г
25. Литоrpaфcки сондажи по надлъжната ос на хранилищните модули на НХРАО на
площадка „Радиана“ за уточняване на котата на залягане на плиоценските седименти,
отчетен доклад разработен от ГИ-БАН в рамките на договор с ДПРАО, ноември 2012r.
26. Програма за предексплoaтaционен радиационен мониторинг на Национално хранилище
за радиoaкrивни oтпaдъци; ДПРАО, 2013г., програмата е част от дoкyмeнтaциятa
придружаваща Заявлениeтo за одобряване на избраната площадка
27. Програма за предексплoaтaционен хидроreoложки мониторинг на Национално
хранилище за радиoaкrивни oтпaдъци; ДПРАО, 2013г., програмата е част от
придружаваща Заявлениeтo за одобряване на избраната площадка
28. Програма за предексплoaтaционен сеизмичен монитoринг на Национално хранилище за
радиoaктивни отпадъци, ДПРАО, 2013г., програмата е част от документацията
придружаваща Заявлениeтo за одобряване на избраната площадка
29. Техническо задание за предексплоатационен геодезичен мониторинг на площадка
„Радиана“, ДПРАО, 2013г.
30. Техническо задание за предексплоатационен сеизмичен мониторинг на площадка
“Радиана“, ДПРАО, 2013г.;
31. Програма за предексплoaтaционен радиологичен мониторинг на площадка „Радиана“,
2013г., отчетен доклад на Титa Консулт ООД по договор с ДПРАО за
Предексплoaтaционен радиологичен мониторинг на площадка „Радиана“; протоколи в
изпълнение на този договор;
32. Идеен проект на НХРАО в два вариaнтa, разработен от консорциум Уестингхауз
Електрик Испания, DBE Тесhnology и Енреса; 2012г.
33. Технически проект на НХРАО на площадка „Радиана“, разработен от консорциум
Уестингхауз Електрик Испания, DBE Тесhnology и Енреса; 201Зг.
34. ПУП-ПРЗ за обект НХРАО на площадка „Радиана“, 2012г.
35. Предварителен отчет за анализ на безопасността, Отчет по задача 4.2 от PHARE
Проект, №EUROPEAID/122568/D/SV/BG, 2008г.
36. Програма за мониторинг на площадката, Отчет по задача 4.4 от PHARE Проект,
№EUROPEAID/122568/D/SV/BG, 2008г.
37. Актуализиране на радионуклидния инвентар за НХРАО, Отчет по задача 3 от PHARE
Проект, №EUROPEAID/122568/D/SV/BG, 2008г.
38. Предпроектно проучване за изграждане на НХРАО, шахтов тип хранилище, Минпроект
ЕАД, 2009
39. Предпроектно проучване за изграждане на НХРАО, тунелен тип хранилище,
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Минпроект ЕАД, 2009
40. Актуализиран предварителен анализа на безопасността на НХРАО, в процес на
разработване, РискИнженеринг
41. Технико-икономическа обосновка, в процес на разработване, РискИнженеринг
42. Предваритeлнa оценка на безопаснocтra на НХРАО, ДПРАО, 2013г., докладът е част от
документацията придружаваща Заявлениeтo за одобряване на избраната площадка
43. Междинна оценка по безопасност, разработена от консорциум Уестингхауз Електрик
Испания, DBE Тесhnology и Енреса; 2014г.
44. Доклад относно възможности за прилагане на мерки за защита на населението в случай
на тежка радиационна авария, ДПРАО, 2013г., докладът е част от дoкyмeнтaциятa
придружаваща Заявлениeтo за одобряване на избраната площадка
45. Работен проект за изместване на участък от електропровод ЕЛБА 20 kV, собственост на
ЧЕЗ Електроразпределение България АД 2013г.
46. Идеен проект за изместване на участък от напоителен канал преминаващ през площадка
,,Радиана”; 2013г.
47. ПУП-Парцеларен план за изместване на участък от напоителен канал преминаващ през
площадка ,,Радиана"; 2013г.
48. Техническо Задание за разработване на Технически Проект за изместване на участък от
напоителен канал преминаващ през площадка ,,Радиана"; 2013г.
49. Работен проект за питеен водопровод и водомерна шахта с водомерен възел за
водоснабдяване на площадка „Радиана“ и изместване на yчacтьк от питеен водопровод
преминаващ в района на площадка „Радиана“; 2013г.
50. ПУП-Парцеларен план за изместване на участък от питеен водопровод преминаващ
през площадка ,,Радиана"; 2013г.
51. Работен проект за изграждане на временен път за достъп до площадка „Радиана“, 2013г.
52. Работен проект за изграждане на индустриална orpaдa на площадка „Радиана“, 2013г.
53. Multiatribute evaluation and recommendations to SERAW, (оценка и препоръки към
ДПРАО) to SERAW, разработен от консорциум Уестингхауз Електрик Испания, DBE
Technology и Енреса; 2012г.
54. Detailed Programmе for Realization of the Hydrogeological Monitoring and Geochemical
Analysis, 2013г., отчетен доклад на консорциум от National Nuclear Laboratory, UK and
British Geological Survey по договор с ДПРАО за изпьлненне на Предексплоатационен
хидрогеоложки монитopинг на площадка „Радиана“
55. Preliminary Hydrogeological model for the Radiana Site, 2013г., отчетен доклад на
консорциум от National Nuclear Laboratory, UK and British Geological Survey по договор
с ДПРАО за изпълнение на Предексплоатационен хидрогеоложки монитopинг на
площадка „Радиана“
56. Design of the Overall Моnitoring System Including Vadose Zone and Saturated Zone
(Aquifer) Monitoring, 2013г., отчетен доклад на консорциум от National Nuclear
Laboratory, UK and British Geological Survey по договор с ДПРАО за изпьлнение на
Предексплоатационен хидрогеоложки монитopинг на площадка „Радиана“
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57. Construction of Vadose Zone Моnitoring Systems, 2013г., отчетен доклад на консорциум
от National Nuclear Laboratory, UK and British Geological Survey по договор с ДПРАО за
изпьлнение на Предексплоатационен хидрогеоложки монитopинг на площадка
„Радиана“
58. Соnstruction of the Saturated zone (Aquifers) Monitoring System, 2013г., отчетен доклад на
консорциум от National Nuclear Laboratory, UK and British Geological Survey по договор
с ДПРАО за изпълнение на Предексплоатационен хидрогеоложки монитopинг на
площадка „Радиана“;
СТРАТЕГИИ
59. Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци
до 2030 г. Приета с протоколно решение на МC № 1.5 от 05.01.2011 г.
60. Актуализираната стратегия за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ
„Козлодуй” KPMU/DCS/001 – Ред. 0, 2006 г.
61. Областна стратегия за развитие на област Враца 2005 – 2015 година приета на заседание
от 28. 11. 2005 г. на Областен съвет за развитие на област Враца
ДРУГИ МАТЕРИАЛИ
62. Програма за опазване на околната среда на община Козлодуй, за периода 2010 – 2013 г.
63. Общинска програма за управление на отпадъците на община Козлодуй, 2010 – 2013 г.
64. Маркетингов профил на община Козлодуй
65. Програма за развитие на туризма на община Козлодуй за периода 2008-2011г.,
66. Доклади за състоянието на околната среда през 2009-2013 г., РИОСВ-Враца, МОСВ
67. Резултати от радиоекологичния мониторинг на АЕЦ „Козлодуй”–2009, 2010, 2011,
2012, 2013 г.
68. Нарочно събрани/изискани материали в процеса на провеждане на консултации
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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