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Процесът извеждане от 
експлоатация на ядре-
ни съоръжения включ-

ва всички технически и адм-
нистративни дейности, за да 
бъде освободено ядреното съ-
оръжение от регулаторен кон-
трол по силата на Закона за 
безопасно използване на ядре-
ната енергия.   Извеждането от 
експлоатация  е крайната фаза 
в жизнения цикъл на ядрени-
те съоръжения, като първата 
фаза след вземане на решение 
за изграждане на ядреносъо-
ръжение е избор на площадка, 
проектиране, строителство, въ-
веждане в експлоатация и ра-
бота. Извеждането от експло-
атация (ИЕ) е процес, който 
включва дейности като: ради-
ационно обследване, дезакти-
вация, демонтаж на оборудва-
не, разрушаване на сгради и 
управление на демонтираното 
оборудване, на материалите, 
на нерадиоактивните и ради-
оактивните отпадъци. В този 
финален етап се намират спре-
ните блокове 1- 4 на АЕЦ „Козло-
дуй”. В резултат на дейностите 
по ИЕ се натрупват  материа-
ли, които биват оценявани и 
класифицирани, а по-късно и 
освобождавани от площадката 
на АЕЦ „Козлодуй“. Материали 
от ИЕ, които не покриват кри-
териите за освобождаване мо-
гат да се използват на площад-
ката на ядреното съоръжение, 
а тези които не попадат в гру-
пите за безусловно или услов-
но освобождаване се третират 
като радиоактивни отпадъци. 
Освобождаването от регулато-
рен контрол е сложен процес, 
при който се изисква прилага-

нето на строги процедури, за 
които се издава разрешение от 
АЯР, като при освобождаване-
то се води пълна отчетност и 
контрол на материалните по-
тоци. Въведени следните кате-
гории материали по замърся-
ване: категория I - Материали 
без замърсяване, категория II - 
Потенциално замърсени мате-
риали и категория III - Замър-
сени материали. Най-важната 
задача в процеса по ИЕ при 
управлението на демонтира-
ното оборудване и материали-
те от демонтажните дейности 
е освобождаването им от ре-
гулаторен контрол. Успешната 
продажба на демонтираното 
оборудване, като оборудване 
втора употреба е възможност 
за генериране на приходи, кое-
то води до намаляване на раз-
ходите при процесите по из-
веждане от експлоатация. При 
липса на интерес към оборуд-
ването, като оборудване втора 
употреба, то се обявява за про-
дажба като скрап.

Г-н Разложки какво се случ-
ва с материалите, следствие 
на извеждането от експлоа-
тация?

При извеждането от експлоа-
тация на един ядрен енергиен 
блок най-напред се извършва 
радиологично охарактеризира-
не и радиологично обследване, 
което означава пълно обслед-
ване на сгради, помещения и 
оборудване. На тази база се из-
вършва предварителна катего-
ризация на сгради, оборудване 
и  материали. Всичко, което е 
първа категория подлежи на 
освобождаване , то се включ-

ва в графиците за освобожда-
ване от регулиране и се офе-
рира за продажба. При заявен 
интерес се пристъпва към де-
монтаж и освобождаването от 
контрол. Ако няма заявен ин-
терес като оборудване, се  из-
вършва демонтаж, при който 
по-лекият вариант е части от 
него да се използват повторно, 
а при липса на такава възмож-
ност се демотира и управлява 
като скрап. Има много фирми, 
които проявяват интерес към 
отделните части на оборудва-
нето, което се демонтира. Във 

всички случаи се търси макси-
малният обратен приход , за да 
се получи цена, която да ком-
пенсира разходите по извежда-
не от експлоатация. Ако няма 
заявен интерес това оборуд-
ване отива за продажба като 
скрап. В заявление към Аген-
ция за ядрено регулиране ние 
точно дефинираме като какво 
ще бъдат освободени тези ма-
териали от извеждането от екс-
плоатация. 

Каква част от материали-
те следствие на извеждане-
то от експлоатация се полз-
ват повторно и каква част са 
скрап?

Не може да се каже с точност, 
защото това са само прогнози. 
Цялото оборудване излиза на 
борсата и вече според инте-
реса на потребителите зависи 
как ще третираме материали-

те. Голяма част от оборудване-
то на блоковете има ресурс да 
работи, но то е строго специ-
фично и може да се използва 
само за такъв тип енергобло-
кове и трудно намира прило-
жение на друго място. Разбира 

се, вече навсякъде се предпо-
читат и по-модерни техноло-
гии, които са и по-икономич-
ни. Всичко, което е резултат 
от процесите по извеждане от 
експлоатация и най-вече са-
мото оборудване, се стремим 
да бъде употребено повторно. 
Цената на оборудване втора 
употеба е много по-висока от 
цената на метала (скрап). Ако 
продаваме оборудване, към 
което максимално се стремим 
при  извеждането от експло-
атация, генерираме обратни 
приходи и смекчаваме цена-
та на процесите по извежда-
не от експлоатация. При липса 
на интерес към него, тогава се 
обявява като скрап. В момен-
та 5-ти генератор е в процес 
на продажба като оборудване 
втора употреба. При продаж-
ба на оборудване втора упо-
треба, самият демонтаж на 
оборудването е много сложен 
– той трябва да бъде извършен 
така, че след това съоръжени-
ето да може да бъде монтира-
но на друго място и да работи. 
Това се извършва от специа-
листи, които поемат грижата 
за това. Необходима е оптими-
зация на нашите процедури за 
освобождаване от регулаторен 
контрол, защото регулаторна-
та рамка на Агенция за ядрено 
регулиране  (АЯР) е направен 
за сканиране и освобождава-
не от контрол на демонтирано 
оборудване.  При наличие на 
интерес към оборудване за из-
ползването му като втора упо-
треба, за което е необходимо 
демонтажа да се изпълни от 
специализирана външна орга-
низция е необходимо първо то 
да бъде освободено, след кое-
то  да се сключи търговската 
сделка. Така влизаме в  казус 
как да бъде освободено обо-
рудване, което не е демонти-

рано?  В писмо до АЯР ние за-
явихме, че оборудването ще се 
използва повторно и няма за-
мърсяване по него, и така по-
лучихме писмено съгласие за 
стартиране на процедурата по 
демонтаж и освобождаване от 

контрол. Това беше пътрвият 
такъв случай на заявен инте-
рес към оборудването, за което 
демонтажните дейности тряб-
ва да се извършат от външна 
специализирана организация 
и просто трябваше да бъде 
създаден подход. 

Как Държавно предприя-
тие „Радиоактивни отпадъ-
ци“ доказва и как аЯР кон-
тролира, че освободените 
от контрол материали са 
„чисти“?

Засега имаме само една 
действаща процедура за ос-
вобождаване от контрол и тя 
е за едрогабаритно оборудва-
не с правилна геометрия, ко-
ято позволява сканиране и 
измерване. В момента сме в 
процес на разработка на вто-
ра процедура, която е за де-
тайли с по-сложна геометрия 
– оборудване с по-малки раз-
мери и третата процедура, ко-
ято предстои да се разработи 
е за стоманобетонни блоко-
ве. Извършват се анализи и 
проучвания, които са част от 
етапите на разработка. Вто-
рата процедура е разгледана 
на Технически съвет и тя ще 
послужи за основа за изготвя-
не на програмното осигурява-
не на Система за измерване 
и освобождаване от контрол. 
Един от големите ни пробле-
ми в момента са тръбичките 
на кондензаторите на турби-
ните. Там най-напред тряб-
ва д се докаже хомогенност 
на евентуалното замърсяване, 
след което вече да се намери 
приложим метод на сканира-
не и резултатите да бъдат ве-
рифицирани, подавани и по 
тях да се иска освобождаване 
от контрол.  Едрогабаритното 
оборудване – (корпуси на ци-
линдри ниско и високо наля-

гане, валове и др, ), чиято ге-
ометрия позволява сканиране 
и измерване, се освобождават. 
Към момента има доста сери-
озно количество освободено 
оборудване , което е продаде-
но като скрап. В общи линии 
планираните в плана за ИЕ 
количества демонтирани ма-
териали се изпълняват.  Това 
са много сериозни количества. 
Тази година имаме общо 3 за-
поведи за освобождаване от 
АЯР  за едрогабаритно оборуд-
ване, както и заповеди за ос-
вобождаване, по които се ра-
боти в момента за 3 ти, 4 ти 
и 5 ти генератор. Към момента 
не можем да освобождаваме 
оборудване от 3 и 4 блок, тъй 
като там не е завършило ради-
ологичното обследване и ня-
маме верифициран  нуклиден 
вектор, съгласно който да пус-
нем процедурите за освобож-
даване. При наличие на ве-
рифициран нуклиден вектор, 
процедурата за едрогабаритно 
оборудване с правилна геоме-
трия ще бъде валидна и за 3 
и 4 блок.  При процедурите за 
освобождаване от регулаторен 
контрол  на всеки две годи-
ни се верифицира нуклидния 

вектор. Държавно предпри-
ятие „Радиоактивни отпадъ-
ци“ е длъжно в съответствие 
с Наредбата за основни нор-
ми за радиационна защита да 
сключва договори с акредити-
рани фирми за освобождаване 
от регулаторен контрол. Акре-
дитацията може да бъде само 
за измервания, а при наличие 
на акредитирана фирма като 
орган за контрол, тя може да 
извърша както измерванията, 
така и да дава заключения. 
Всички измерванията се пра-
вят от акредитирани фирми, 
които гарантират тяхната точ-
ност. Органът за контрол из-
дава заключението – доколко 
цялото измерено оборудване 
може да бъде освободено. 

Във времеви период колко 

трае процедурата по осво-
бождаване от контрол?

Всичко зависи от сложността 
на детайлите, дали има осигу-
рена необходимата техника, за 
да може да се осигури достъп 
да всички повърхнини , така 
че да бъде извършено прециз-

но сканиране. Изготвят се про-
токоли от измерванията, кои-
то предаваме на Национален 
център за радиационна защи-
та, където се издават заклю-
чения. Следва втора проверка 
на комплектността на доку-
ментите. От управление „Безо-
пасност“ се изготвя заявление 
до АЯР за издаване на заповед 
за освобождаване от контрол. 
В АЯР се извършва трети пре-
глед на цялата документация и 
ако има забележки, се връща 
за допълване и чак тогава се 
преминава към издаването на 
заповед. Процесът е сложен и 
няма как да бъде по-опростен, 
тъй като това са метали, кои-
то излизайки зад оградата на 
АЕЦ „Козлодуй“ , могат да из-
лизат дори извън територията 
на страната и ние като Нацио-

нален оператор по управление 
на радиоактивни отпадъци и 
по извеждане от експлоатация 
гарантираме, че по никакъв 
начин няма да застрашим чо-
вешкото здраве и природата.    

Какво ще се случи с мате-

риалите, които не подлежат 
на освобождаване от кон-
трол?

Металите, които не подлежат 
на освобождаване от контрол 
се предават за управление на 
СП „РАО-Козлодуй”, а в бъдеще 
в Цех за нарязване и дезакти-
вация, за който има техниче-
ски проект. В проекта на този 
цех са разработени критерии, 
по които металите  ще се под-
лагат  на дезактивация. Мета-
лите, които не подлежат на де-
зактивация се третират като 
радиоактиен отпадък, преда-
ват се на СП „РАО-Козлодуй” 
и се кондиционират в опаков-
ки за погребване. Целта е, те 
да бъдат минимални количе-
ства, защото ще се съхраняват 
в Националното хранилище, 
което е с период на експлоа-
тация 60 години и подлежи 
на 300 години инспекционен 
контрол, което пък е огромно 

бреме за бъдещите поколения 
– да им оствим радиоактив-
ни отпадъци, които сме могли 
да почистим и да не са таки-
ва. Стремежът ни е да се гене-
рират минимални коичества 
РАО и да се търсят технологии 
за намаляване на обемите им. 
Един от големите проблеми на 
извеждането от експлоатация 
е че, работим с недостатъчна 
площ на площадки за съхра-
нение на оборудването и ма-
териалите. Старанието ни е да 
извършваме регулярно  осво-
бождаване от контрол, макар и 
по-малки партиди материали. 
Така освобождаваме място за 
новите демонтирани елементи. 
Нещата са строго обвързани. В 
заключение ще кажа, че строи-
телството и експлоатацията на 
ядрени съоръжения се прави 
от десетки държави, но извеж-
дането от експлоатация е про-
цес, в който света няма доста-
тъчен опит. Навсякъде всички 
държави, които извеждат яд-
рени съоръжения са достигна-
ли да някакъв етап и няма на-
пълно изведено съоръжение, 
за да може да се види къде са 
допускани грешки и как точно 
трябва да се процедира. Още 
повече, че всяко съоръжение е 
строго специфично и изисква 
различен подход. Дори тук на 
площадката на спрените бло-
кове две еднакви машини имат 
разлики и всяка е уникална за 
себе си – замърсяванията им 
са напълно различни и зави-
сят от експлоатационната ис-
тория. Разликите са огромни. 
Всяко съоръжение е уникално 
само за себе си и не може да 
се използват аналогии. Можем 
да използваме чуждият опит за 
формулиране на различни хи-
потези по аналогия, които в по-
следствие се потвърждат или 
отпадат. ◄

Влади Кръстева

Георги Разложки е ръководител на управление – „Безопасност на ядрените съоръже-
ния” В ДП РАО. Той е завършил магистърска степен по специалност „Топло-ядрена 
енергетика” в Технически университет – София, магистратура по бизнес администра-
ция в НБУ, както и тригодишен квалификационен курс на обучение по международни  
отношения в СУ „Св. Климент  Охридски”. Работи в АЕЦ „Козлодуй” от 2000 година, 
като последователно е преминал през длъжностите Р-л ОЗ и Главен инженер на СП 
„РАО-Козлодуй,  Директор на дирекция УРАО. От месец март 2014 заема настоящата 
си длъжност.

Освобождаването от регулаторен контрол е сложен 
процес и изисква прилагането на строги процедури

НуклидеН вектОр – съотношението на специфичен набор изотопи, ха-
рактерни за даден източник, които се вземат предвид при различните 

процеси/дейности по извеждане от експлоатация

Категоризация по замърсяване
Въз основа на информа-

цията за историята на 
експлоатация и пътищата 
на замърсяване, всички 
системи могат да бъдат 
класифицирани в следни-
те три категории:

Категория I по замърся-
ване: без замърсяване - не 
е възможна връзка с Кон-
тролирана зона и замърсе-
ните системи;

Категория II по замърся-

ване: потенциално замър-
сени (възможни са пъ-
тища на замърсяване от 
Контролирана зона) - не 
може да бъде изключено 
замърсяване;

Категория III по замър-
сяване: замърсени (в Кон-
тролирана зона и машин-
на зала) - установеното 
замърсяване е вследствие 
пътищата на разпростра-
нение на замърсяването.
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БИГ БРАДЪР ИЛИ 
ПАРЛАМЕНТ

На 05 октомври 
2014 година ще 
се проведат по-

редните политически 
избори. 

Какво ли ни очак-
ва след това? Едно 
е сигурно-ще има 
нови лица в “къща-
та”, разбирай Парла-
мента. 

И тук, както в по-
пулярното ТВ-шоу, 
отново ще се плетат 
интриги, ще се от-
правят обиди и ще 
се сипят закани, ще 
се изкарват „кирли-
вите ризи” на някои 
от участниците. От-
ново ще има изпъл-
нение на тайни ми-
сии, макар че тези 
мисии са в ход дос-
та преди началото на 

самото”шоу”.  SMS-
ите ще бъдат под 
формата на бюлети-
ни - за това кой да 
остане и кой да на-
пусне играта. 

А зад маската на 
Брадър-а е онова чо-
вече /ти го позна-
ваш/ с меката кит-
ка, с усмивка „а ла 
Мона Лиза”, на което 
все така му е празна 
плевнята. 

СЪРВАЙВЪР ЗА 
НАРОДА

А за теб, бедни ми 
Народе, е отреде-
на ролята да игра-

еш в “Сървайвър” - ще 

продължаваш да се бо-
риш за собственото си 
оцеляване. 

Манталитета/или 
орисията ти/ е такъв 
- винаги да търсиш 
вината у другиго. 

Оправдаваш свое-
то безсилие с петсто-
тингодишното роб-
ство, на което си бил 
подложен  и е проме-
нило самосъзнанието 
ти - самосъзнанието 
да бъдеш роб. 

Колко поколения се 
смениха от Освобож-
дението та до наши 
дни? Нима не можа 
за толкова години да 
промениш съзнание-
то си? 

Оправдаваш нера-
достното си насто-
яще с комунисти-
те и техния режим 
/от 09.09.1944 до 
10.11.1989г./. Посо-
чи ми,Народе мой, 
поне един истински 
комунист все още 
жив? Няма! Няма и 
да намериш, защото 
те вече измряха. Ни-
кой от тях не остана. 

Тези, които нари-
чаш „комунисти” - те 
са някакво произ-
водно на онези, дру-
гите. 

Е да, но знаеш ли, 
мой обичан Народе, 
че оправданието е 
също така и бягство 

от отговорност? 
За теб е по-лесно 

да заобиколиш или 
да измамиш „Систе-
мата”, отколкото да 
се изправиш срещу 
Нея. 

Ще си разделен на 
племена - червени, 
сини, зелени, някои 
с цветовете на дъга-
та и на какви ли не 
още. И всяко племе 
ще се бори само за 
себе си, за личния 
си имунитет, за вър-
ховната награда - да 
вкара своя човек в 
„къщата” на следва-
щия „ВИП Брадър”, 
разбирай Парламен-
та.   

Политически “ВИП Брадър”, 
“Сървайвър” или... едно ново начало? 

Но както се пее в песента на „Queen” – „ 
Шоуто трябва да продължи!”: 

Празни пространства - за какво ли живеем? 
Изоставени места - пред резултата немеем. 
И все така, и все така, какво ли пак търсим тук 
и сега? 
Герои се сменят след безумно падение, 
зад завесата всичко е едно представление. 
А ти продължавай, продължавай играта. 
Ще можеш ли още да удържиш на нещата. 
Шоуто трябва да продължи! 
О! Сърцето ми забързано тупти. 
Гримът размазва се полека, но усмивката един-
ствено стои! 
Каквото и да става, оставям всичко на шанса. 
Любовта си отива - в сърцето болка остава. 
И все така, и защо ли така? 
За какво родени сме тук и сега? 
Предполагам, се уча по-човечен да бъда, 
защото може би скоро от тук ще си тръгна. 
Тъмата навън отстъпва път на зората, 
но там някъде в мрака аз зова свободата! 

Шоуто трябва(ли) да продължи!? 

Даниел Савчев - българин 

Даниел Савчев


