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9 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 е необходимо да се разработи 

програма с краткосрочни и дългосрочни мероприятия за привеждане дейността на обекта в 

съответствие с нормативната уредба по околната и работна среда. 

Предложените мерки са разработени съгласно изискванията на 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. 3/2011 г.). Тези мерки са съобразени и със заложените програми от мерки 

за предотвратяване и намаляване на антропогенния натиск (точкови и дифузни източници на 

замърсяване) и въздействие върху водните ресурси, мерки за мониторинг и контрол, 

включително мерки за зоните за защита на водите в Програма 7.1.5, Програма 7.1.6, 

Програма 7.1.7 и Програма 7.1.8 от ПУРБ 2010-2015г. съгласно Писмо №3804/08.01.2013г. на 

БДУВДР с център г.Плевен. 

Предложеният в Таблица 9.1-1 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. 

Предложеният План за изпълнение на мерките е разработен по компоненти и фактори на 

околната среда. 

9.1 ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ 

Съобразно предвидените мерки и фази е съставен план за изпълнение на мерките, представен 

в Таблица 9.1-1. 

 

ТАБЛИЦА 9.1-1 ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ 

№ Мерки 

Период  

(фаза) 

на 

изпълн

ение 

Резултат 

 А/ Нерадиационен аспект    
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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).  

С   Ограничаване на вредните емисии в 

атмосферния въздух в района. 

Намаляване на допълнителното 

увеличаване нивата на шума в 

населените места. 

Ефективно управление на 

отпадъците. 

    

2 

Строителната и транспортна техника 

да се поддържат в изправност 

(привеждане на доказателства за 

преминал годишен преглед) 

С, Е, и З  Опазване на атмосферния въздух в 

района. 

Осигуряване на безопасни условия 

на труд 

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 Опазване на атмосферния въздух в 

района. 

Ограничаване на шумовото 

натоварване. 

Опазване здравето на персонала и 

населението в района.  

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. 

С, З 

 

Опазване на въздуха, почвите и 

здравето на работещите и 

населението в района. 

 

5 

Работният режим на строителните и 

транспортни машини да не допуска 

работа на празен ход на двигателите 

. 

С, Е, З  Опазване на въздуха и здравето на 

персонала и населението в района. 

6 

Складовите площи на открито за 

насипни строителни материали 

(основно пясък) и строителните 

отпадъци при сухо и ветровито 

време следва да бъдат оросявани  

С, З 

 

Намаляване запрашаването на 

атмосферния въздух. 

Опазване на здравето на персонала, 

осигуряване на безопасни условия 

на труд. 

7 

Непосредствено след приключване 

на строителните работи, складовите 

площи за насипни строителни 

материали да бъдат почистени 

(рекултивирани). 

С, З Опазване на атмосферния въздух от 

запрашаване, вследствие на ветрова 

ерозия. 

Управление на отпадъците. 

8 

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. 

C, E, З Опазване на почви, подземни води 

от замърсяване. 
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9 

По време на строителството да се 

използват химически тоалетни до 

изграждане на битово-фекалната 

канализация на обекта. 

П, С Опазване на водите и почвите от 

замърсяване. 

10 

Да се изготвят нови/изменят 

действащи Разрешителни по Закона 

за водите, ако възникне такава 

необходимост. 

П, С, З Спазване на всички нормативни 

изисквания по отношение опазване 

на повърхностните и подземни води 

11 
Канализационната система да се 

изпълни от материали, осигуряващи 

висока степен на водоплътност.  

П, С Защита от проникване на 

замърсители в подземните води и 

земните недра. 

12 
Бетоновите съоръжения на ВиК 

инфраструктурата да се проектират 

и изпълнят с водоплътен бетон. 

П, С Недопускане на течове. Запазване 

на почви и подземни води от 

замърсяване. 

13 

Да се предвиди специална площадка 

за използваната строителна техника 

по начин недопускащ замърсяване 

на повърхностни и подземни води с 

нефтопродукти. 

П, С Недопускане замърсяване с 

нефтопродукти на почви, подземни 

и повърхностни води  

14 

Да се изгради разделна 

канализационна мрежа за битово-

фекалните и за дъждовните 

отпадъчни води.  

П, С Предотвратяване на замърсяването 

на повърхностните води и почви. 

15 

Проектиране и изграждане на 

система за мониторинг на 

подземните води, която ще 

функционира по време на 

експлоатацията и затваряне на 

съоръжението. 

П,С,Е, З Осигуряване на ефективен контрол 

на състоянието на водите. 

Предотвратяване на замърсяване. 

16 

Прилагане на технология за 

изпълнение на изкопните работи  без 

провокиране на свлачищни процеси 

и при земетръсно въздействие. 

 С Осигуряване на проектните 

устойчиви параметри на откосите на 

хранилището. 

17 

Реализиране на  проекта за 

предексплоатационен геодезичен 

мониторинг на движенията и 

деформациите  и изготвяне на 

проект за експлоатационен 

геодезичен мониторинг. 

П, С Контрол за стабилитетното 

състояние на геоложката среда и 

изгражданите сгради и съоръжения. 

18 

Хумусът да бъде складиран отделно 

от другите земни маси.  

Оползотворяване на максимално 

количество хумусни запаси при 

минимално нарушаване на почвите 

на съседните терени. 

С Запазване на хумусния почвен слой. 

Опазване на почвите не само на 

територията на площадката, но и на 

съседните прилежащи земи. 
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19 

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  

П, С Възстановяване на ландшафта в 

района. 

Управление на отпадъците. 

20 

Рекултивация на засегнатата от 

строителството територия, временни 

площадки за земни маси и 

възстановяване на нарушената 

почвена и растителна покривка. 

П, С,З Възстановяване на нарушената 

почвена покривка и ландшафт . 

21 
Укрепване на нарушените терени с 

тревна, местна растителност. 

П, С Запазване на характерната за района 

растителност. 

22 

Изпълнение на биологична 

рекултивация и затревяване с 

подходящи тревни видове и 

прилагане на проект за ландшафтно 

устройство на територията. 

З Запазване на характерната за района 

растителност. Опазване на 

ландшафта. 

23 

Недопускане на замърсяване на 

почвите извън територията на 

площадката със строителни 

материали., струпване на земни маси 

или отпадъци. 

С, З Опазване на почвите. 

Управление на отпадъците. 

Опазване на ландшафта. 

24    

25 

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. 

С,  Запазване на животински видове от 

унищожение. Опазване на 

биоразнообразието. 

27 

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.  

З Опазване на биоразнообразието в 

района. 

Естетическо оформление на района 

по отношение на ландшафта. 
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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. 

С Запазване на потомството на 

птиците от унищожение. 

28 

Да се осигури строг контрол и 

ефективно управление на 

генерираните отпадъци през 

различните периоди от реализацията 

на НХРАО.  

П, С, Е, 

З 

Опазване на почвите и водите от 

замърсяване. 

29 

Строителните отпадъци, след 

приключване на строителните 

работи да бъдат транспортирани до 

депо за строителни отпадъци. 

С,Е (при  

ремонт 

ни 

работи), 

З. 

Управление на отпадъците. 

Свеждане до минимум 

въздействието върху околната среда 

(Опазване на почвите и водите) 

30 

Да се сключат договори с 

лицензирани фирми за извозване и 

последващо третиране на опасните 

отпадъци, съгласно чл. 35 от ЗУО. 

П,С, Е,З  Управление на отпадъците. 

Свеждане до минимум 

въздействието върху околната среда 

 

31 

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. 

П,С, Е,З Осигуряване на ефективно 

управление на отпадъците и 

опазване на околната среда. 

Запазване на района и прилежащите 

терени от замърсяване. 

32 

Складовете, както и отделните 

обеми за временното съхранение на 

различните видове отпадъци е 

необходимо да се реализират и 

експлоатират в съответствие с 

нормативните изисквания  

П,С, Е,З Осигуряване на ефективно 

управление на отпадъците. 

Запазване на района и прилежащите 

терени от замърсяване 

33 

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. ) 

С, Е,З Предотвратяване на здравния риск 

за работещите на обекта. 
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34 

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. 

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. 

35 

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.  

С, Е, З  Предотвратяване на  здравен риск за 

работещите на обекта. Опазване 

здравето на персонала и околната 

среда. 

36 

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.  

С  Предотвратяване на  здравен риск за 

работещите на обекта.  

Недопускане на въздействие на 

опасните вещества и смеси в 

околната среда. 

37 

В лабораторията към НХРАО е 

необходимо да се реализира 

специално складово помещение за 

химически вещества и смеси, което 

да отговаря на нормативните 

изисквания. 

Е, З Предотвратяване на здравен риск за 

персонала. Опазване здравето на 

работниците и околната среда. 

38 

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. 

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. 

39 

По време на строителството за 

личната безопасност от шумово 

натоварване на работниците е 

необходимо използването на лични 

шумопредпазващи средства. 

С, З Осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд на 

персонала. 

40 

Спазване на всички инструкции по 

безопасност и здраве при работа, и 

пожарна безопасност за отделните 

видове работни места. 

П, С, Е Осигуряване на безопасни условия 

на труд на персонала. 
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41 

Всички строително ремонтни 

дейности да бъдат съобразени с 

минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия 

на труд  

С, З Намаляване на здравния риск за 

работещите. 

42 

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. 

С, Е, З Намаляване на здравния риск за 

работещите. Предотвратяване на 

здравни рискове. 

43 

Задължителни инструктажи на 

работниците от специалистите по 

здраве и безопасност при работа. 

С, Е, З Предотвратяване на здравни 

рискове, осигуряване на 

здравословни и безопасни условия 

на труд. 

44 

Профилактични медицински 

прегледи да бъдат извършвани поне 

веднъж годишно във връзка с 

изпълняваните дейности 

Е Профилактика на работниците и 

своевременна диагностика. 

45 

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 

С, З Осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд . 

46 
Да се поддържа в изправност 

аптечка за оказване на първа 

медицинска помощ. 

С, Е, З Своевременно оказване на първа 

медицинска помощ на 

пострадалите. 

47 

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.  

С Опазване паметниците на 

културата. 

 Б/Радиационен аспект   

48 

Да продължи изпълнението на 

Програма за пред-експлоатационен 

радиологичен мониторинг  

- на площадка „Радиана“  на 

радиоекологичния  статус на 

атмосферен въздух, 

подземни води, почви, 

растителност  

- на предвидените зони и 

пунктове на повърхностно 

течащите води около 

площадка „Радиана“ 

С  Анализ на радиоекологичния статус 

на площадката и околната среда и 

установяване на съответствие с 

нормативната база  в  областта. 
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49 

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. 

 

50 

Програма за радиационна защита 

при експлоатация на НХРАО. 

Оценка на професионалното 

облъчване на персонала при 

експлоатация и дейности по 

затваряне на хранилището. 

Е Осигуряване на радиационната 

защита в обекта, съгласно 

изискванията на нормативната база 

и Лицензията на НХРАО. Спазване 

на принципа ALARA. 

51 

Aктуализация на оценката по 

безопасност при експлоатация на 

НХРАО.  

Е, З Осигуряване на радиационната 

защита в обекта, околната среда и 

населението в района  

 В/ Други    

52 

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 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. 

53 

Курсове с цел повишаване на 

квалификацията на персонала. 

С, Е, З 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. 

54 

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 Предотвратяване на рискове за 

околна и работна среда. 

55 

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 за 

околна и работна среда. 

    

П- проектиране , С- строителство, Е- експлоатация, З - Затваряне. 
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9.2 ПРЕПОРЪКИ ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

9.2.1 В НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

По отношение на атмосферния въздух само по време на строителството трябва да се 

прилагат изискванията на чл. 70 (1) от Наредба 1/2005г - норми за допустимите емисии на 

вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с 

неподвижни източници на емисии) за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества 

при товарене и разтоварване, складиране и работа с прахообразни материали, а именно: 

1. при транспортиране - използване на затворени или покрити с платнища 

транспортни средства; редовно оросяване на вътрешнозаводски транспортен път; 

2. при работа - ограничаване на дейностите при високи скорости и посока на вятъра; 

местата за товарене и разтоварване на открито се навлажняват. 

ВОДИ 

9.2.1.1.1 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 

Предложените мерки са съобразени и със заложените програми от мерки за предотвратяване 

и намаляване на антропогенния натиск(точкови и дифузни източници на замърсяване) и 

въздействие върху водните ресурси, мерки за мониторинг и контрол, включително мерки за 

зоните за защита на водите в Програма7.1.3, Програма 7.1.5.1, Програма 7.1.5.2, Програма 

7.1.6., Програма 7.1.7, Програма 7.1.8 и Програма 7.1.9 на ПУРБ на Дунавския басейн за 

управление на водите у нас и съгласно Писмо №2915/05.06.2014г. на БДУВДР с център 

г.Плевен. Тези програми въвеждат изискванията на ПУРБ за регулиране на емисиите чрез 

забрани за въвеждане на замърсители от точкови източници, забрани за въвеждане на 

замърсители от дифузни източници, предотвратяване на замърсяване на водите с 

приоритетни вещества и предотвратяване или намаляване на въздействието от аварийни 

замърсявания и съобразяване с режимите на защитените територии.. Тези изисквания ще са 

необходими за спазване при реализацията на ИП за НХРАО. Съгласно писмо 

№2915/05.06.2014г.на БДУВДР специфичната екологична цел за повърхностното водно тяло 

река Дунав с код BG1DU000R001 е: “Предотвратяване влошаването на екологичния 

потенциал и достигане на добър до 2021г.“, „Предотвратяване влошаването на химичното 

състояние и постигане на добро до 2027г.“. 

9.2.1.1.2 ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

 Мерките за опазване на количественото и химичното състояние на  подземните води са 

отразени в техническите проекти за НХРАО „Козлодуй“, изготвени от Westinghouse, DBEtec, 

Enresa, ИКюИ България, а именно: 

 разполагане на хранилището в ненаситена зона на аерация с достатъчна дебелина над 

нивото на подземните води, което изключва пряко въздействие върху тях;  

 изграждане основата на клетките на хранилището  върху льос-циментова възглавница 

с дебелина 5,0 m за увеличаване на носещата способност на земната основа и на 

дебелината на неводонаситената зона над нивото на подземните води; изграждане на 

системи за организирано улавяне и отвеждане на дъждовни и потенциално 

нерадиационно замърсени води чрез канавки, дренажи, канализационни колектори, 

събирателен басейн за дъждовна вода, галерии и мрежа за контрол на инфилтрацията  

и др.; 
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 осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване от водопроводната мрежа на гр. 

Козлодуй, захранвана от съществуващи водовземни съоръжения с регламентиран 

режим на водовземане;  

 реализиране на изготвена програма за предексплоатационен хидрогеоложки 

мониторинг на подземните води. 

Тези мерки са в унисон с част от заложените програми от мерки за предотвратяване и 

намаляване на антропогенния натиск и въздействие върху водните ресурси, мерки за 

мониторинг и контрол, включително мерки за зоните за защита на водите в Програми 7.1.3, 

7.1.5.1, 7.1.5.2, 7.1.6, 7.1.7 и 7.1.8 и 7.1.9 от ПУРБ 2010-2015 г, съгласно Писмо 

№2915/05.06.2014 на БДУВДР. 

ЗЕМНИТЕ НЕДРА 

В техническия проект, изготвен от Westinghouse, DBEtec, Enresa, ИКюИ България, за 

опазване на земните недра са предвидени: 

 технология за изпълнение на изкопните работи, осигуряваща запазване на 

устойчивите параметри на откосите траншеята за хранилището без провокиране на 

свлачищни процеси и при земетръсно въздействие; 

 технически решения за отстраняване на пропадъчните пластове и подобряване на 

носещата способност на земната основа пот клетките за погребване на РАО и други 

сгради и съоръжения; 

 мерки за предотвратяване и намаляване на повърхностната ерозия чрез охранителни 

канавки за улавяне и отклоняване на дъждовните води извън изкопа и покриване с 

почва и озеленяване на откосната повърхност на изкопите и депото за земни почви; 

 програма за предексплоатационен геодезичен мониторинг на движенията и 

деформациите, както и предстоящата за изготвяне аналогична програма за 

експлоатационен мониторинг. 

ЗЕМИ И ПОЧВИ  

Всички препоръки по управление на околната среда са ясно разписани в нормативната база 

за управлението на атомната енергетика, на МОСВ, МИЕ, МЗХ и ИАГ, поради което 

единствената и ясна препоръка може да бъде да се спазват нейните изисквания – закони, 

наредби и заповеди. 

ШУМ 

9.2.1.1.3 ЕТАП ПРОЕКТИРАНЕ 

Инвестиционното предложение по проект предвижда използването на съвременни машини и 

съоръжения за строителство и експлоатация на хранилището с добри технически, 

включително акустични показатели. За вентилационните системи по проект са предвидени 

подходящи шумозаглушители. 

9.2.1.1.4 ЕТАП СТРОИТЕЛСТВО  

Машините и съоръженията, използвани при строителството на обекта, да отговарят на 

изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на 

машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях 

във въздуха (МС, ДВ бр. 11/ 2004 г.). Наредбата е синхронизирана с Директива 2002/ 88/ ЕС. 
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Трасетата за движение на обслужващия транспорт, при изграждане на НХРАО, да се 

съгласуват с община Козлодуй и съответните кметства. 

ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ  

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) в съответствие с Наредба за реда и 

начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, както и с определените 

изисквания, посочени в приложените информационни листове за безопасната употреба и 

безопасното съхранение на химическите вещества и смеси. 

Необходимо е преди въвеждане в експлоатация на складовете, съдовете и съоръженията, за 

съхранение на опасни химически вещества и смеси да се извърши оценка за безопасното 

съхранение им съхранение и документиране на резултатите от нея, съгласно действащата 

нормативна уредба. 

Спазване на всички инструкции за безопасна работа с опасни вещества. Необходимо е 

стриктно спазване на всички изисквания по БХТПБ. 

Работата с опасни вещества да се извършва от квалифициран и добре инструктиран 

персонал. 

ОТПАДЪЦИ 

9.2.1.1.5 В НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ  

Да се провежда постоянен строг контрол и ефективно управление на всички видове 

генерирани  отпадъци в отделните периоди на реализация на НХРАО за да се удовлетворяват 

всичките изисквания на действащата нормативна база за да не се допуска натрупване на 

производствената площадка и да се сведе до минимум негативното им въздействие . 

9.2.2 В РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

Всички препоръки по управление на околната среда са ясно разписани в нормативната база 

за управлението на атомната енергетика, на МОСВ, МЗ и АЯР, поради което единствената и 

ясна препоръка може да бъде да се спазват нейните изисквания – закони, наредби и заповеди.  

ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

В инвестиционното предложение проектно са отчетени всички изисквания на „Наредбата за 

безопасност при управление на радиоактивни отпадъци”, основаващи се на концепцията на 

дълбоко ешелонирана защита на хранилището и околната среда, чрез едновременно 

прилагане на модулна многобариерна система и административни мерки. 

Многобариерната система  включва: 

 първа бариера – циментова матрица, в която е включен стоманобетонен контейнер с 

радиоактивния отпадък. Тя осигурява пълно задържане на радиоактивните отпадъци, 

чрез запазване целостта й за период най-малко 50 години;  

 втора (междинна) бариера, представлява елемент от конструкцията на хранилището: 

стоманобетонните стени на хранилищната камера, нейната основа и запълващия 

материал. Функцията й по безопасност е: задържане на потенциално отделящите се 

радионуклиди в опаковките с отпадъци чрез запазване на тяхната цялост до разумно 

достижима степен за период от 300 години след затваряне на хранилището;  
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 трета (външна) бариера включва земна основата и външно многопластовото покритие. 

Освен, че предотвратява миграцията на радионуклиди, бариерата увеличава 

дебелината на ненаситената зона и подобрява цялостното състояние на основата. 

Многопластовото защитно покритие се изгражда от естествени материали-глина, 

пясък и чакъл и ограничава инфилтрацията на вода през стените на клетките за 

погребване;  

 четвърта (естествена) бариера са геоложките формации с техните физико-механични, 

филтрационни, геохимични и пр. характеристики. 

Елементи на тази концепция са  и мерките в техническите проекти за НХРАО „Козлодуй“, 

изготвени от Westinghouse, DBEtec, Enresa, ИКюИ България, а именно: 

 изграждане на системи за организирано улавяне и отвеждане и пречистване на 

дъждовни и потенциално радиационно замърсени води чрез галерии и мрежа за 

контрол на инфилтрацията  и др.; 

 -реализиране на изготвена програма за предексплоатационен  радиационен 

мониторинг на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци, включваща и 

мониторинг на подземните води и питейните водоизточници. 

Административните мерки, които се реализират по време на експлоатацията и след затваряне 

на хранилището, се изразяват в система от технически и организационни мерки за защита на 

бариерите и запазване на тяхната ефективност, както и за защита на населението и околната 

среда.  

ЗЕМНИ НЕДРА 

Предвидените в техническите проекти, изготвени от Westinghouse, DBEtec, Enresa, ИКюИ 

България, мерки, посочени по-горе в раздел 9.2.1.3,  са насочени и към  опазване на земните 

недра в радиационен аспект, тъй като:  

 целостта на хранилищните клетки с РАО в значителна степен зависи от устойчивостта 

на откосите на НХРАО. Следователно стриктното спазване на проектните устойчиви 

параметри и технология на изпълнение на изкопните работи осигурява опазването на 

земните недра от радиационно замърсяване; 

 техническите решения за отстраняване на пропадъчните пластове и подобряване на 

носещата способност на земната основа пот клетките за погребване на РАО също така 

осигуряват опазване на земните недра от радиационно замърсяване; 

 програмата за предексплоатационен геодезичен мониторинг на движенията и 

деформациите, както и предстоящата за изготвяне програма за аналогичен 

експлоатационен мониторинг способства целостта на клетките с РАО, респективно 

опазването на земните недра от радиационно замърсяване. 

9.3 ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПЛАН СА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ 

9.3.1 В НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

Според условията и реда на определените зони с особен статут около ядрени съоръжения и 

обекти с източници на йонизиращи лъчения следва да се провеждат непрекъснати 

метеорологични наблюдения на температура, влажност, атмосферно налягане, ветрове, 

валежи и др. 
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ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

Понастоящем от ДП „Радиоактивни отпадъци“ са изготвени и утвърдени програми за 

предексплоатационен мониторинг: 

 Програма за предексплоатационен хидрогеоложки мониторинг на Национално 

хранилище за радиоактивни отпадъци, иден. № НХ-ПЕМ-ПМ -002/01; 

 Програма за предексплоатационен радиационен мониторинг на Национално 

хранилище за радиоактивни отпадъци, иден. № НХ-ПЕМ-ПМ -001/01, включваща и 

мониторинг върху подземните води и питейните водоизточници. 

Тези програми са предназначен да осигурят допълнителна по-детайлна и достоверна 

информация за: 

 хидрогеоложките условия, в това число за геохимичните, радиологичните и 

хидродинамичните характеристики на подземните води и водоизточниците на 

питейно-битово водоснабдяване; 

 дозовото натоварване на населението, живеещо в близост на хранилището през 

периода на експлоатацията. 

Въз основа на получените резултати ще се изготвят програми за хидрогеоложки и 

радиационен мониторинг по време на експлоатацията и след затварянето на НХРАО. 

За изпълнението на тези програми се ползват 8 съществуващи сондажни кладенци на 

площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и са  изградени 12 броя нови мониторингови пунктове 

(пиезометри) по южната и северната граница на площадка „Радиана“. Обхватът и дейностите 

по изпълнение на тези програми са описани в точка 3.2.2. 

ЗЕМНИ НЕДРА 

За оценка на очакваните допустими деформациите на земната основа и по откосите на 

дълбоките изкопи от ДП РАО са изготвени техническо задание на „Проект за 

предексплоатационен геодезичен мониторинг на площадка „Радиана“ и „Програма за 

предексплоатационен сеизмичен мониторинг на Национално хранилище за радиоактивни 

отпадъци, иден. № НХ-ПЕМ-ПМ-003/01. 

Целта на проекта за предексплоатационен геодезичен мониторинг е разработване на базова 

мрежа за геодезичен мониторинг на площадка „Радиана“ и предоставяне на обновена 

геодезична информация преди началото на строителството и експлоатацията на НХРАО. За 

реализацията на тази цел се предвижда: 

 Проектиране и изграждане на мрежа за геодезичен мониторинг за измерване на 

множество геометрични елементи; 

 Оценка на земни движения и деформации на площадката по време на 

предексплоатационния период като важна входяща информация за анализа на 

деформациите по време на периода на строителство и експлоатация на НХРАО; 

 Предоставяне на данни за дългосрочната стабилност на природния склон за 

потвърждаване на проектните предположения с цел осигуряване дългосрочната 

стабилност на НХРАО; 

 Разработване на геодезична програма за мониторинг по време на периода на 

експлоатация на НХРАО; 

Предназначението на предексплоатационния сеизмичен мониторинг e осигуряване на 

актуална сеизмична информация преди започване на експлоатацията на съоръженията за 
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погребване. Основните задачи, които следва да бъдат изпълнени в рамките на 

предексплоатационния сеизмичен мониторинг и очакваните резултати от тях са: 

 Проектиране и изграждане на локална наблюдателна система за получаване на 

инструментална сеизмична информация;  

 Регистриране и анализ на всички сеизмични събития и въздействия, включително 

микроземетресения и афтършокове в зоната на площадката за НХРАО; 

 Прогнозиране на евентуално бъдещо развитие на неблагоприятни геодинамични 

процеси в земната основа и оценка на тяхното влияние върху дълговременната 

устойчивост на хранилищните клетки с РАО, 

 Разработване на програма за експлоатационен сеизмичен мониторинг. 

 Обхватът и дейностите по изпълнение на тези програми са описани в точка 3.3. 

ЗЕМИ И ПОЧВИ 

Целта на мониторинга е да се обхванат както неблагоприятните процеси, които ще се появят 

след изграждане на НХРАО, така и геоекологичните рискове, които ще се генерират в 

района. Подобно на други съоръжения с продължителна и свързана със състоянието на 

околната среда експлоатация, при НХРАО системата за наблюдение и контрол трябва да се 

изгражда паралелно със строителството и експлоатацията му. След изчерпване на капацитета 

и последващото му затваряне, продължават определен тип измервания. Така се осъществява 

надеждна експлоатация и се получава информация за процесите, протичащи в почвите и 

геоложката среда. Планът за почвения мониторинг е неразделна част от проекта за 

ландшафтно устройство и рекултивация на нарушените терени при изграждането и 

експлоатацията на НХРАО. Наблюденията  и измерванията по време на мониторинга  са 

съобразени с Наредба № 4 от 12 януари 2009 г. за мониторинг на почвите, издадена от 

Министерството на околната среда и водите, Обн.  ДВ. бр.19 от 13 Март 2009 г. 

Типът на уредите и системите за контрол са съобразени с: 

 Характерните особености на площадката; 

 Климатичните показатели в района; 

 Типа на енергийната мощност и потенциалната опасност от замърсяване на земите и 

почвите; 

 Изискванията към типа и сигурността на алармирането при екологична опасност; 

Зоните подлежащи на контрол на почвите може да бъдат две: 

I
-ва

 зона - външната среда около площадката на НХРАО - валежи и температура (минимална 

и максимална); сила и посока на вятъра; повърхностни води и радиационни емисии. Тези 

измервания служат за съставяне на водния баланс на площадката, а оттам и за определяне на 

евентуалните противоерозионни мерки. Измерването на температурата, посоката, скоростта 

на вятъра и изпаренията допълват комплекса от метеорологични данни. Водният баланс и 

другите метеорологични характеристики – данни за температура на въздуха, влажност, 

валежи, атмосферно налягане и вятър, могат да бъдат отчитани от най-близката до НХРАО 

хидрометеорологична станция.  

Първата група обхваща параметри, влияещи се от физико-химични процеси, протичащи в 

геоложката среда и съответно – върху почвите за дълъг период от време. Контролът се 

постига чрез радиационен контрол, който е непрекъснат по време на експлоатацията и 

периодични измервания на терена за времето от началото на строителните работи и 

рекултивацията след приключване на експлоатацията на НХРАО. 
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II
-ра

 зона – площта над и около НХРАО - слягане и устойчивост на почвите след 

строителството (особено за тези над кота терен) и радиационни емисии. Мониторингът на 

почвите върху площадката на НХРАО както по време на експлоатацията, така и след 

затварянето й, контролира две групи параметри, които обикновено си влияят взаимно и имат 

пряко отношение към околната среда.  

Втората група обхваща геотехнически параметри свързани с устойчивостта на НХРАО. 

Параметри като слягане или движение на откоси са от първостепенно значение за цялостната 

сигурност и безопасното съществуване на рекултивирания терен. 

На основата на геодезичната мрежа, направена преди изготвянето на проекта за 

рекултивация трябва да се следи слягането в терена на самата площадка. Този тип 

измервания, ако няма някакви извънредни явления (големи наводнения, 

земетресения), се провеждат веднъж на две години. 

9.3.1.1.1 ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПОЧВЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА”: 

За изготвяне проект за мониторинг е необходимо да се получи минимално необходимата 

информация за специфичните условия в обсега на площадката и естествените параметри на 

околната среда. Проектът на плановете/програмите по мониторинг да се опират на 

проведените изследвания. 

Препоръчва се „Плана за собствен мониторингът на НХРАО”, наред с предвидените 

дейности в програмата за предварителен мониторинг, да включва и мониторинг на 

подземните води, за който е необходимо: 

 проектиране и изграждане минимум на два пиезометъра, оборудвани за наблюдение 

на нивата на подземните води и вземане на водни проби от тях. Дълбочината на 

залагането им зависи от естественото вариране на нивото на подземните води; 

 постоянно и периодично изследване на химическите и радиологичните показатели на 

взетите водни проби. 

Тези препоръки следва да намерят отражение в плановете за собствения 

(нерадиационен и радиационен) мониторинг на НХРАО. 

ШУМ 

Не е необходимо провеждане на мониторинг по отношение на фактор шум в околната среда. 

9.3.2 В РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

9.3.2.1. ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

Мерките в плана за собствен мониторинг на НХРАО трябва да се съобразяват с мерките и 

препоръките заложени във вече влезлия в сила План за мониторинг на АЕЦ Козлодуй.  

Понастоящем от ДП „РАО“ е изготвена и утвърдена Програма за предексплоатационен 

радиологичен мониторинг на площадка “Радиана” (ид. № ТК.Д-142-D3/2012) и „Програма за 

предексплоатационен хидрогеоложки мониторинг на национално хранилище за 

радиоактивни отпадъци (ид. № НХ-ПЕМ-ПМ-002/01). 

И двете програми са предназначени да осигурят допълнителна по-детайлна и достоверна 

информация за дозовото натоварване на населението, живеещо в близост на хранилището 

през периода на експлоатацията. 

Обхватът и дейностите по изпълнение на тази програми са описани в точка 3.2.2. 
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9.3.2.2. ЗЕМНИ НЕДРА 

Описаните по-горе „Проект за предексплоатационен геодезичен мониторинг на площадка 

„Радиана“ и „Програма за предексплоатационен сеизмичен мониторинг на Национално 

хранилище за радиоактивни отпадъци, иден. № НХ-ПЕМ-ПМ-003/01, предоставящи 

необходимата информация за опазването на земните недра в нерадиационен аспект, ще 

способстват опазването им и в радиационен аспект чрез контролиране на техногенните и 

евентуалните сеизмични деформационни процеси при хранилищните клетки с РАО.  

Обхватът и дейностите по изпълнение на тези програми са описани в точка 3.2.2.  

9.4 ПРЕПОРЪКИ КЪМ АВАРИЕН ПЛАН 

9.4.1 В НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

При разработване на аварийния план трябва да се отчитат екстремни климатични условия, 

характерни за площадката на съоръжението: 

ЗЕМИ И ПОЧВИ 

За опазване на земите и почвите от нерадиационни въздействия в плана за действие при 

аварийни ситуации е необходимо да се предвиди: 

 за предотвратяване на пожари и последиците от тях е необходим много строг контрол 

не само на работниците, но и контрол още на пропускателния пункт за недопускане на 

външни лица на обекта и около него; строги разчети на всички мероприятия по 

потушаване на евентуално възникнали пожари, които са подобни на тези , възникнали 

във всички други промишлени обекти; осигуряване на противопожарен кран, 

маркучи, изправни пожарогасители, вода и др.; недопускане на леснозапалими 

предмети и отпадъци в близост с НХРАО; непрекъснат мониторинг на всички 

съоръжения за контрол на противопожарната безопасност. 

 за предотвратяване на наводнения, ерозия и дефлация на почвените повърхности в 

района на НХРАО е необходимо веднага след приключване на строително-

монтажните работи на НХРАО почистване на площадката и около нея от земни маси, 

отпадъци, химични вещества и излишни материали, за да не се затлачват 

отводнителните шахти, както и редовното им почистване. Необходимо е провеждане 

на незабавна рекултивация и озеленяване на свободните почвени повърхности с 

тревна растителност за предотвратяване на почвена ерозия и преливане на води от по-

високите части на терена към по-ниските, както и повишаване на подпочвените води.  

Зелените площи имат значение и за намаляване на щетите от земетресения върху почвената 

повърхност, поради което в плана за действие при аварийни ситуации е необходимо да се 

предвиди контрол върху поддръжката им.  

Планът за аварийни ситуации трябва да се разработи в съответствие с организацията на 

работата на НХРАО и АЕЦ  и със съответните органи, отговарящи за предотвратяване или 

намаляване последиците от извънредни ситуации. След приемането му той трябва да се 

спазва безпрекословно и работата на НХРАО – обект на инвестиционното предложение, да 

се контролира както от контролните органи на АЕЦ, така и от държавните контролни органи 

за действия при извънредни ситуации. 
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9.4.2 РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

Мерките в плана за аварийни ситуации на НХРАО трябва да следват тези изискванията за 

издаване на лицензия на обекта за експлоатация, както и да се съобразяват и с мерките и 

препоръките заложени във вече влезлия в сила План за аварийни ситуации на АЕЦ Козлодуй.  

Всички мерки трябва да отговарят на Наредбата за аварийно планиране на АЯР. 

 


	1
	EIA_part_9_Measures



