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1. Анотация на инвестиционното предложение за 
дейностите и технологиите  

1.1 Обща информация за инвестиционното предложение  
През месец ноември 1999 г., българското правителство и Европейската 

комисия подписаха Меморандум, с който българското правителство поема 
ангажимент за затваряне и извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ 
“Козлодуй” към възможно най-ранна дата, като започне със затварянето на 
блокове 1 и 2 до края на 2002 г. Ангажиментът по отношение на затварянето на 
блокове 3 и 4 до края на 2006 г. бе поет по-късно. В резултат от това и четирите 
блока бяха затворени в уговорените срокове. 

Предвид финансовите последствия от ранното затваряне, както и 
отчитайки необходимостта от конкурентноспособен енергиен сектор, 
Европейската комисия предостави на българския енергиен сектор дългосрочен 
пакет за подпомагане както в сектор ядрена енергетика - за извеждане от 
експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй”, така и в сектор енергийна 
ефективност.  В тази връзка, през юни 2000 г., беше създаден Международен 
фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на 1- 4 блокове на АЕЦ 
“Козлодуй” (МФИЕК).  

Финансирането на дейностите по извеждане от експлоатация след 
прекратяване на финансовата помощ от ЕС ще се осъществява от България, от 
Фонда по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения.  

В съответствие с Работния план за дейностите, водещи до окончателното 
прекратяване на експлоатацията на блокове 1 и 2 на АЕЦ “Козлодуй” и в 
изпълнение на Решение № 848 на МС на Република България от 19.12.2002 г., 
блокове 1 и 2 на АЕЦ “Козлодуй” бяха изключени от енергийната система на 
31.12.2002 г. Блокове 3 и 4 на АЕЦ “Козлодуй” бяха изключени от енергийната 
система на 31.12.2006 г.  

Към настоящия момент блокове 1 и 2 има издадена лицензия от 
Агенцията за Ядрено Регулиране (АЯР), като съоръжения за управление на 
РАО, които подлежат на извеждане от експлоатация. Блокове 3 и 4 също 
получиха получиха лицензии от АЯР като съоръжения за управление на РАО, 
които подлежат на извеждане от експлоатация.   

В момента отработеното ядрено гориво (ОЯГ) и на четирите блока е 
извадено от тях и се намира в хранилището за отработено гориво (ХОГ).  

С решение на МС на Република България блокове 3 и 4 на „АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД се обявяват за съоръжение за управление на РАО, което 
подлежи на извеждане от експлоатация. Имуществото им се предоставя за 
стопанисване и управление от ДП „РАО” (Решение на МС №1038/19.12.2012г.).  

Инвестиционното предложение предвижда извеждане от експлоатация на 
1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй”. Държавно предприятие “Радиоактивни 
отпадъци” (ДП РАО) е Възложител на това Инвестиционното намерение.  

Първоначалната стратегия за извеждане от експлоатация предвиждаше 
подготовката и експлоатацията на Зоната за безопасното съхранение (БС) на 
реакторните отделения и на спецкорпусите за период от 35 години и като 
последен етап се предвиждаше извършването на отложен демонтаж. В процеса 
на анализ и оценка, предвид всички технически, икономически и социални 
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аспекти и на базата на международния опит, тази стратегия беше актуализирана 
до стратегия за непрекъснат демонтаж. 

Според Актуализираната стратегия за извеждане от експлоатация, след 
изтичане на преходния период по силата на действащите лицензии, следват 
двата етапа на извеждане от експлоатация:  

- Етап 1: Подготовка на БС и Контролиране на БС и демонтаж извън 
Зоната на БС и  

- Етап 2: Демонтаж в рамките на Зоната на БС.  
За изпълнението на тези етапи са планирани и необходимите 

съпътстващи проекти, по-важните от които са:  
- Цех за намаляване на размерите и дезактивация на материалите;  
- Площадки за управление на материали от дейностите по извеждане 

от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ Козлодуй. 
За стратегията за извеждане от експлоатация в два етапа и за 

горепосочените проекти е необходимо да се следва лицензионна процедура за 
получаване на разрешение за демонтаж от компетентния орган АЯР.  

Дейностите по време на Етапа по подготовка за извеждане от 
експлоатация (ЕПИЕ) (от окончателно спиране на реактора до Етап 1) са в 
рамките на лиценза за експлоатация в режим “Е и не са част от изискването за 
разрешение за извеждане от експлоатация. Това са основно дейности по 
подготовка на документация за издаване на разрешение за извеждане от 
експлоатация, както и Подготвителни дейности за извеждане от експлоатация 
(осигуряване и изграждане на подходяща инфраструктура за демонтаж, 
раздробяване, сортиране, намаляване на обема, дезактивация и измерване за 
освобождаване от контрол; отстраняване на горими и опасни материали и 
нерадиоактивни отпадъци, топлоизолация, преработка на натрупани по време на 
експлоатацията РАО; изваждане и обработване на отработени йонообменни 
смоли; изолиране и дрениране на системи). Тези дейности и проекти  ще 
подсигурят съоръженията, необходими за изпълнение на заявената дейност в 
съответствие с изискванията, нормите и правилата на ядрена безопасност и 
радиационна защита.  

Извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ ”Козлодуй” започва 
с Етап 1 съгласно Актуализираната стратегия за извеждане от експлоатация [7]. 
През този етап ще се извършат дейности, свързани с Подготовка и Експлоатация 
(Контролиране) на БС и демонтаж на оборудването извън зоната на БС. 

Етап 2 ще се състои в дейности свързани с отложения демонтаж на 
оборудването в рамките на Зоната за Безопасно съхранение и освобождаване от 
контрол на площадката и сградите за използване за други цели. 

Последният етап на процеса по ИЕ е закриване и рекултивация.  
Процесът по ИЕ на 1-4 блокове ще се случва паралелно с експлоатацията 

на 5 и 6 блокове и експлоатацията на Хранилище за сухо съхраняване на 
отработено ядрено гориво (ХССОЯГ), като за тези две дейности е направена 
оценка на възможните въздействия върху околната среда и е постановено 
положително решение на Министъра на МОСВ [37, 87].  

Много важен проект, свързан с дейностите по ИЕ на блоковете, е 
изграждането на Национално хранилище за краткоживеещи ниско и средно 
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активни РАО, разположено в близост до АЕЦ “Козлодуй”. За този проект има 
изготвен отделен ОВОС, утвърден от МОСВ.  

За планираните проекти “Съоръжение за третиране и кондициониране на 
твърди радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема” и 
“Изграждане на отоплителна централа” се провеждат отделни процедури по 
ОВОС.  

Извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали е включено в 
Приложение I на Espoo конвенцията [184]. В тази връзка е стартирана 
процедура по ОВОС в трансграничен контекст и за ИП е изпратено 
уведомление до Р. Румъния, като заинтересована страна по Конвенцията по 
ОВОС в трансграничен контекст. Румънското правителство реши след 
получаване на съответното уведомление да участва в процедурата по ОВОС.  
Специфичните изисквания на румънската страна са разгледани в този ОВОС.  

Техническото задание за ДОВОС [9] и необходимата му структура, 
служат като основа при разработването на този доклад.  

1.1.1 Основно описание на площадката на АЕЦ “Козлодуй” и на 
площадката на предвидените за извеждане от експлоатация блокове 1 до 4  

Атомната електроцентрала “Козлодуй” е изградена в Северозападна 
България, на десния бряг на р. Дунав до гр. Козлодуй. Подробно описание на 
разположението на електроцентралата е направено в раздел 1.1.3.  

От административна гледна точка блоковете 1÷4 са разделени от 
блоковете 5 и 6. Спецкорпусите 1 и 2 (СК-1 и СК-2) принадлежат съответно на 
блокове 1, 2 и 3, 4, а СК-3 принадлежи на блокове 5 и 6.  

Комплексът от съоръжения на АЕЦ “Козлодуй” се състои от:  
- Главен корпус (реакторно отделение и машинна зала) – главните 

корпуси на блокове 1 и 2, както и за 3 и 4 блок са общи;  
- Спецкорпус- СК 1 и СК 2 обслужват 1-4 блокове на ЕП-1, докато СК 

3 обслужва 5 и 6 блокове на ЕП-2;  
- ХВО-1 – обслужва 1-4 блокове;  
- ХВО-2 – обслужва 5 и 6 блокове;  
- ЦПС-1 и 2 обслужват 1-4 блокове, а ЦПС-3 и 4 обслужват 5 и 6 

блокове;  
- ДГС-1 и 2 обслужват 1-4 блокове,  
- ОРУ – съставено е от три части: 110 kV, 220 kV, 400 kV;  
- Административни сгради;  
- Спомагателни сгради.  
Сградите и съоръженията на Главен корпус са фундирани на различни 

коти в зависимост от тяхното предназначение. Поради наличие на льосови 
почви при изпълнение на строителството същите са изкопавани до абсолютна 
кота от 32.00m до 24.15 m. В зависимост от котата на фундиране на съответната 
сграда е изпълнявана основа от льосоциментова възглавница, след което е 
изпълнявана хидроизолация и съответното фундиране на сградата.  

Комплексът от съоръжения на главен корпус на 1 до 4 блокове се състои 
от:  

- машинно отделение;  
- надлъжна електроетажерка;  
- апаратно отделение;  
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- напречна електроетажерка;  
- вентилационен център;  
- авариен борен възел за всеки блок.  
Блокове 1 и 2, както и блокове 3 и 4 са изградени като блокове-близнаци. 

Основната особеност на този тип строителство е строителната компановка на 
два реактора в една сграда с обща Централна зала (ЦЗ). Има една Машинна зала 
(МЗ) за блоковете с ВВЕР-440. Няма съществена разлика между помещенията и 
разположението на оборудването в помещенията. Броят на помещенията 
съответства на основното и спомагателното оборудване. Съществена разлика 
между помещенията е наличието на Резервен щит за управление (РЩУ) на 3 и 4 
блокове.  

Някои от инсталираните системи са общи за една двойка блокове, а други 
– за всички блокове с ВВЕР-440.  

Строителните конструкции на реакторното отделение от кота -3.35m до 
кота +10.50m, служещи за биологична защита, са изпълнени основно от 
монолитен стоманобетон. Фундаментите на турбогенераторите в машинна зала 
са също от монолитен стоманобетон. Покривните и междуетажните покрития в 
главния корпус са изпълнени от сглобяеми стоманобетонни панели.  

Строителните конструкции на херметичните помещения на реакторното 
отделение са разчетени за свръх налягане в херметичните помещения, равно на 
0.1 MPa.  

Спомагателният корпус е предназначен за съхраняване на течни и твърди 
РАО, и съоръжения за преработка на течни и газообразни РАО, системи за 
газови сдувки, вентилационни уредби за спомагателния корпус и възел за 
подготовка на разтвори с борна киселина.  

СК-1 и СК 2 са свързани с естакади със съответните Реакторните 
отделения (РО).  

Вентилационният въздуховод от РО към комина е изпълнен на К = 
+10.50m, и преминава през горната половина от сечението на естакадата.  

Една обща вентилационна тръба с височина 150m, е построена за всяка 
двойка от блоковете.  

1.1.2 Основни характеристики на блокове от 1 до 4 на АЕЦ 
“Козлодуй”  

АЕЦ “Козлодуй” се състои от 6 блока. Блоковете от 1 до 4 са с реактори 
тип ВВЕР-440/230 и са въведени в експлоатация в периода от 1974 (първи блок) 
до 1982 (четвърти блок). Блокове 5 и 6 са с реактори ВВЕР-1000/В320.  

Общите характеристики на 1-4 енергоблокове са както следва:  
- Реакторите са от тип водо-водни реактори с вода под налягане, с два 

контура - първи и втори. Електрическата мощност на блокове 1-4 е 
440 МW.  

- Горивото за блокове 1-4 е UO2 с обогатяване до 3.6% по 235U.  
- Блокове 1÷4 имат шест циркулационни кръга на първи контур, с 

шест главни циркулационни помпи и шест парогенератора.  
- Всеки от реакторите ВВЕР-440 и първи контур е разположен в 

бетонна конструкция от херметични помещения.  
Строителството на 1-4 блокове в АЕЦ “Козлодуй” е протекло на два 

етапа:  
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- Първи етап - строителство на блокове 1 и 2 под проектното 
наименование “Козлодуй – I”;  

- Втори етап - строителство на блокове 3 и 4 под проектното 
наименование “Козлодуй – II”;  

Блоковете 1 до 4 имат следните данни от историята на експлоатацията си, 
показани в таблица 1.1.2-1.  

Таблица 1.1.2-1 Данни за периода на експлоатация на блокове 1-4 на 
АЕЦ “Козлодуй”  
Характеристика Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 
Начало на 
изграждане април 1970 април 1970 октомври 

1973 
октомври 
1973 

Първа критичност 30 юни 1974 22 август 1975 4 декември 
1980 

25 април 
1982 

Начало на 
електропроизводство 24 юли 1974 24 август 1975 16 декември 

1980 17 май 1982 

Пускане:  
Първи 
турбогенератор (ТГ)  
Втори ТГ  

30 юли 1974 
2 август 
1974 

24 август 1975 
26 септември 
1975 

17 декември 
1980 
11 януари 
1981 

17 май 1982 
23 май 1982 

Достигане до 100% 
мощност 25.10.1974 07.11.1975 27.01.1981 17.06.1982 

Горивни кампании 
до 2000г. за 1 и 2 
блокове и до края на 
2006г. за 3 и 4 
блокове 

18 19  22  
 
21  
 

Брой дни на пълна 
мощност до края на 
2000 г. 

5474.0 5416.87 4832.75 4735.8 

Среден коефициент 
на натоварване за 
експлоатационния 
период до края на 
2000 г.  

82.46% 80.45% 83.86% 84.3% 

Произведена 
електроенергия в 
периода на 
експлоатация до 
края на 2002г. за 1 и 
2 блокове и до края 
на 2006г. за 3 и 4 
блокове [MWh]  

66 675 000 68 905 000 68 703 000 66 711 000 

Основни технически и технологични характеристики на 
енергоблоковете  

Атомната електроцентрала “Козлодуй-1” и респективно “Козлодуй-2”се 
състои от по два енергийни блока с електрическа мощност 440 МW всеки.  
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Компановката на блокове 1 и 2 е представена в глава 11 на фиг. 11.1.2-1, 
а фиг. 11.1.2-2 е представена технологичната схема на Първи контур на блока.  

Топлинната схема на блока е дадена на фиг. 11.1.2-3. Останалите блокове 
имат същата компановка и респективно технологична схема на първи контур и 
топлинна схема. Вторият контур е предназначен, след като поеме топлинната 
енергия от първи контур, да я преработи в електрическа при осигуряването на 
висока ефективност на процеса. По нататък, посредством ОРУ, електрическата 
енергия се отдава в ЕЕС (Единната Енергийна Система), а чрез нея към 
консуматорите.  

В качеството на забавител и топлоносител за реактора се използва 
обезсолена вода под налягане 12.5MPa (работно налягане при номинален 
режим). Като гориво за реактора служи слабо обогатен уран с концентрация на 
уран-235 (235U) до 3.6%.  

Първи контур е радиоактивен и се състои от един енергиен реактор и 
шест циркулационни кръга.  Втори контур, нерадиоактивен, включва в себе си: 
паропроизводителната част на парогенератора, турбина и спомагателно 
оборудване на машинна зала.  

Всеки блок на АЕЦ Козлодуй е оборудван с два турбогенератора тип К-
220-44 с единична мощност 220 МW, работещи с пара под налягане 4.4 MPa.  

Напрежението на генераторите, тип ТВВ-220-2, е 15.75kV, коефициент 
на мощност 0.85, охлаждане на статора- водно, охлаждане на ротора - 
водородно. Захранване собствени нужди на централата се осъществява с 
напрежение 6kV и 380/220 V.  

Техническото водоснабдяване е директно с използване на вода от река 
Дунав.  

Основно оборудване и разположение на основните елементи  
Първи контур  
Първият контур е радиоактивен и включва в себе си главния 

циркулационен контур и ред спомагателни системи. Основните от тях са:  
- Главен циркулационен контур - РУ, ГЦТ, ГЦП, ГЗЗ и ПГ;  
- Система за компенсация на температурните изменения на обема на 

топлоносителя; 
- Система за водоочистка на първи контур; 
- Система за подхранване на първи контур; 
- Система за аварийно въвеждане на бор. 
Главният циркулационен контур се състои от водоводен енергиен 

реактор и шест циркулационни кръга. Всеки циркулационен кръг съдържа 
парогенератор, главна циркулационна помпа и тръбопроводи с условен 
диаметър Ду 500mm.  

Реактор  
За източник на топлоенергия на атомната електроцентрала служи 

хетерогенен водо-воден енергиен реактор тип ВВЕР-440 с топлинна мощност от 
1375МW, работещ на топлинни неутрони.  Реакторът представлява вертикален 
цилиндричен съд, състоящ се от корпус и снемащ се горен блок със сферичен 
капак.  Реакторът се състои от следните основни възли:  

- Корпус;  
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- Вътрешно корпусни устройства (ВКУ) - шахта, дъно на шахтата, 
кошница, блок защитни тръби (БЗТ);  

- Горен блок;  
- Касети на активната зона;  
- Приводи АРК.  

Парогенератор  
Производителността на парогенератора е 452 t/h при налягане на суха 

наситена пара 4.7MPa. Парогенераторът е еднокорпусен и представлява 
изпарител с хоризонтално разположение на тръбните снопове.  

Главна циркулационна помпа 
Главната циркулационна помпа представлява: вертикална, безсалникова, 

центробежна помпа с вграден асинхронен електродвигател с трифазен 
променлив ток и с ротор, съединен накъсо. Корпусът на помпата е плътно 
изпълнение, което осигурява херметичността на първи контур.  

Главни запорни задвижи  
ГЗЗ са монтирани по два на циркулационен кръг – една на горещия 

тръбопровод и една на студената част на кръга.  

Главни циркулационни тръбопроводи  
ГЦТ свързват основното оборудване на първи контур с реактора. 

Изработени са от неръждаема стомана. Диаметърът на тръбопроводите е 496mm 
(560х32mm).  

Компенсатор на налягането  
Към тръбопроводите на първи контур е подвързан компенсатора, като 

два тръбопровода го свързват с горещата част и един със студената част.  
На компенсатора са монтирани три предпазни клапана за изхвърляне на 

пара през дюзи в барботажния бак. Газовете, отделящи се в него се отвеждат в 
системата за газоочистка.  

Втори контур  
Вторият контур на блоковете е нерадиоактивен и включва частта извън 

тръбния сноп от парогенератора, турбина и спомагателно оборудване на 
машинната зала и нейните обслужващи системи.  Основните от тях са:  

- турбинна установка;  
- маслена система на турбогенератора;  
- регенеративна система;  
- кондензатори;  
- деаераторно - питателна установка;  
- тръбопроводи свежа пара;  
- система за планово разхлаждане на блока;  
- технологическо пароснабдяване и сбор на кондензата;  
- техническо водоснабдяване;  
- генератор;  
- система за уплътняване вала на генератора;  
- система за охлаждане статора на генератора;  
- система газо-маслоохлаждане.  
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Техническо водоснабдяване  
Техническото снабдяване се осъществява от ЦПС-1 за 1 и 2 блокове и от 

ЦПС-2 за 3 и 4 блокове и включва:  
- техническо водоснабдяване на отговорни потребители, включително 

междинни контури на охлаждане;  
- техническо водоснабдяване на не отговорните потребители;  
- циркулационно водоснабдяване.  

Генератор  
Генераторът тип ТВВ-220-2 е предназначен за произвеждане на 

електрическа енергия и е присъединен към роторите на турбината, след 2ЦНН.  
Непосредствено към ротора на основния генератор е присъединен ротора 

на спомагателен генератор ГСН-6-2, за производство на ел. енергия за 
собствени нужди на електроцентралата.  

Транспортно-технологична част  
Транспортно-технологичното оборудване е предназначено за изпълнение 

на всички операции по приемането на свежо гориво, зареждане на гориво в 
реактора и транспортирането на отработилите касети до басейна за отлежаване.  

Очистване на радиоактивната среда и съхраняване на 
радиоактивните отпадъци  

Системата за очистка (спецводоочистка) на радиоактивната вода на 
атомната централа е предназначена за поддръжка на водния режим в основните 
и спомагателните контури на блока, за преработка и очистване на 
радиоактивната вода и за съхранение на радиоактивните отпадъци.  

В системата за очистване постъпват води с радиоактивно и солно 
замърсяване.   

СВО-1 е предназначена за очистване на топлоносителя на първи контур и 
се състои от три филтъра: филтър със смесено действие (ФСД) във водородна 
форма, катионитен в смесена калиево-аминна форма и анионитен в борна 
форма.  

СВО-2 е предназначена за очистка на вода от слива на първи контур. 
Системата се състои от три последователно работещи филтъра: два катионитни 
и един анионитен филтър в борна форма. Производителност на установката — 
40 t/h очистена вода, съхраняваща се в бак замърсен кондензат. СВО-2 — една 
(работна); резервна няма.  Системата СВО-2 е идентична и за 3 и 4 блокове.  

СВО-3 е предназначена за преработване и очистване на трапна вода и 
замърсен кондензат от механично, химично и радиоактивно замърсяване. 
Системата се състои от две изпарителни установки и работещи на атмосферен 
режим. За доочистване на дестилата при необходимост, системата разполага с 
две взаимно заменяеми филтърни установки, като едната е с два катионитни и 
анионитен филтър, а другата е с катионитен и анионитен филтър.  

Производителност на установката - 6 t/h, пречистената вода се изхвърля в 
река Дунав след водохимичен анализ. СВО-3 е обща за блокове 1 и 2, и двата 
изпарителя могат да работят независимо един от друг. СВО-3 също така може 
да преработва водата от баци замърсен кондензат. Системата СВО-3 е 
идентична и за 3 и 4 блокове.  СВО-3 е работоспособна в пълен обем.  
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СВО-4 е предназначена за периодично очистване на водата на БОК и за 
очистване на водата от БАП. СВО-4 се състои от последователно работещи: 
механичен филтър, катионитен и анионитен филтър. Производителност на 
установката - 40 t/h; пречистената вода на басейна за отлежаване се връща в 
басейна, а пречистената вода от БАП се връща в БАП, а може да се подава за 
съхранение в баци замърсен кондензат. СВО-4 е обща за блокове 1 и 2.  СВО-4 е 
работоспособна в пълен обем.  

СВО-5 е предназначена за очистване на водата от продувката на 
парогенераторите от охладителите на продувката и се подава към филтърната 
част на СВО-5, за да се регулира водохимичния режим на ПГ.  

СВО-6 е предназначена за преработване на борсъдържащи води от I 
контур с цел получаване на очистен концентриран разтвор на борна киселина за 
повторно използване в технологичния цикъл. Тази система е инсталирана само 
на 3 и 4 блокове.  

Система хранилища за течни отпадъци в СК-1  
В хранилището за течни отпадъци се насочват следните видове отпадъци 

за продължително съхранение:  
- концентрат от изпарителните апарати на СВО-3;  
- износените филтриращи материали на йонообменните филтри на 

СВО 1, 2, 3, 4, 5.  
Постъпването на филтриращите материали в хранилището за течни 

отпадъци се извършва по тръбопроводи за хидравлично разтоварване, а 
концентрата на кубовия остатък - по тръбопроводи с използуване на сгъстен 
въздух.  

В хранилището за течни отпадъци са предвидени:  
- Пет резервоара (1÷5 БКО) с полезен обем по 400m3 всеки за 

съхраняване на радиоактивния концентрат;  
- Два резервоара за високоактивни сорбенти (1, 2 БВС) с полезен обем 

по 400 m3 всеки за съхраняване на силно активни отработени 
йонообменни смоли от СВО-1, 2, 4;  

- Два железобетонни резервоара за нискоактивни сорбенти (1, 2БНС) с 
полезен обем по 180m3 всеки за съхраняване на слабо активни 
йонообменни смоли от СВО- 3 и 5.  

Резервоарите за съхранение на високо активните радиоактивни отпадъци 
са направени от неръждаема стомана; те се разполагат в железобетонни 
резервоари, облицовани с неръждаема стомана.  

Система течни отпадъци е в експлоатация, като текущото състояние е: 
1÷5БКО запълненост 80%; 1, 2 БНС –запълнени със 216m3 нискоактивни 
сорбенти; 1 БВС запълнено със 131m3 високоактивни сорбенти; 2 БВС е 
неработоспособен съд и е празен.  

Система хранилища за течни отпадъци в СК-2  
Получените течни РАО се съхраняват в резервоари, които са 

разположени в СК-2, на коти от -2.0m до +6.30m между оси 7а÷19. Всеки от 
резервоарите е разположен в отделен бокс (помещение).  

Хранилищата за течни радиоактивни отпадъци включват следните 
резервоари:  

- Два бака (резервоар) за съхранение на високоактивни сорбенти 
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(1,2БВС) – това са отработилите йонообменни смоли от филтри на 
спецводоочистката (системи СВО-1, СВО-2 и СВО-4), преработващи 
води с висока активност 10-5 ÷10–2 Ci/l. Има възможност и за 
съхранение на високоактивни сорбенти от СВО-6. В БВС постъпват 
сорбенти и от ХОГ;  

- Два бака (резервоара) за съхранение на нискоактивни сорбенти (1, 
2БНС) от СВО-3 и СВО-5, както и 1, 2МФ-ТВ;  

- Пет бака (резервоара) за съхранение на кубов остатък (1÷5БКО) от 
изпарителните апарати (1, 2АИС) на СВО-3.  

1, 2БВС са разположени в помещение ВК-013/1,2. Всеки резервоар 
представлява цилиндричен съд, с диаметър Ø 9000mm и височина 6500mm.  

Изработен е от неръждаема стомана 0Х18H10Т. Резервоарите са 
разположени в помещения, облицовани с неръждаема стомана 0Х18H10Т. 
Теглото на всеки резервоар БВС е 12.4t, а полезният му обем е 420m3. 

1, 2БНС са предназначени да съхраняват отработилите йонообменни 
смоли от филтрите на СВО-3 и СВО-5, които пречистват води с ниска активност 
10-8 ÷ 10–10 Ci/l. Има възможност, при отсъствие на свободни обеми в БТВ, 
трапната вода да се подавa към тях. 

1, 2БНС са разположени във ВК-015/1,2 на СК-2 от кота -2.0m до кота 
+6.3m. Те са с размери 4.8х4.5х8.4m и полезен обем от 180m3. Те са 
правоъгълни, железобетонни и са облицовани с листове неръждаема стомана 
08Х18H10Т. 

1÷5БКО са предназначени да съхраняват получения от 1,2АИС на СВО-3 
кубов остатък, който е с активност 10-2÷10–4 Ci/l. Резервоарите са пет на брой и 
са изработени от неръждаема стомана 0Х18H10Т. Разположени са в помещение 
ВК016/1÷ВК016/5, които са облицовани с неръждаема стомана. Всеки резервоар 
представлява цилиндричен съд, с диаметър Ø 9000mm и височина 7000mm. 
Теглото на всяко едно БКО е 14t, полезният им обем е 500m3. 

Освен тези резервоари, към системата принадлежат монжуси 1, 2МЖС, 
които са разположени в помещения ВК014/1,2 на СК-2. Всеки един от тях 
представлява вертикален цилиндричен съд с диаметър 2000mm. Изработени са 
от неръждаема стомана 0Х18Н10Т, с цилиндрично дъно. Теглото на МЖС е 
3.27t, а обемът му е 10m3.  

Смолите и активния въглен от филтрите се разтоварват хидравлично към 
хранилището за течни отпадъци. Разтоварването на кубовия остатък се 
осъществява със сгъстен въздух.  

Системата за течни отпадъци е в експлоатация.  

Хранилище за твърди отпадъци  
Хранилища в СК-1  
Хранилищата са разположени в сграда със стоманобетонна конструкция, 

обособена част от спецкорпус-1 (СК-1), обслужващ блокове 1 и 2 и СК-2, 
обслужващ 3 и 4 блокове. Хранилищата за твърди РАО са бункерен тип с горен 
люк, седем на брой, с различен обем (от 80m3 до 230m3) и общ полезен обем 
1010m3.  

“Могилник” – Апаратно отделение 1 и 2 блок  
Предназначен е за временно съхраняване на твърди РАО 2-III категория 

от експлоатацията на ядрените реактори.  
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Разположен е в централната зала на блокове 1 и 2 (А-301). Общ полезен 
обем – 81.6m3. 

Състояние в момента: 
- пом. ВК 111, с обем 160m3 – клетката е празна и почистена.  
- пом. ВК 030, с обем 180m3 – клетката е запълнена на 40%. 

Съхраняваните отпадъци са 70% смесени РАО, опаковани в 
полиетиленови чували и 30% балирани.  

- пом. ВК 031/1, с обем 120m3 – клетката е запълнена на 90%. 
Съхраняваните отпадъци са аерозолни филтри.  

- пом. ВК 031/2, с обем 120m3 – клетката е запълнена на 20%. 
Съхраняваните отпадъци са грееща камера на СВО-3, 3 броя корпуси 
на ГЗЗ и капаци на ГЗЗ. 

- пом. ВК 031/3, с обем 120m3 – клетката е запълнена на 95%. 
Съхраняваните отпадъци са метали и кабели.  

- пом. ВК 031/4, с обем 230m3 – клетката е запълнена на 90%. 
Съхраняваните отпадъци са смесени РАО, опаковани в 
полиетиленови чували.  

- пом. ВК 031/5, с обем 63 m3 – клетката е запълнена на 90%. 
- Могилник-1 е запълнен на 65%.  
Хранилища за ниско и средно активни твърди РАО в СК-2  
Хранилищата за твърди РАО са разположени в А301 и СК-2.  
Твърдите РАО се съхраняват в „могилник” с обем 81.6m3, намиращ се в 

централна зала А301. В него се съхраняват РАО с активност по-висока от 
10mSv/h.  

Твърди РАО, се съхраняват временно в хранилища бункерен тип, с горен 
люк, с различен обем (от 80m3 до 230m3) и общ полезен обем 1010m3.  

В СК-2 в железобетонни клетки се съхраняват:  
- Нискоактивни аерозолни филтри; 
- Твърди отпадъци; 
- Меки отпадъци, пакетирани в полиетиленови чували. 
Системата се намира в експлоатация.  

Система за дезактивация на 3 и 4 блокове  
Системата за подготовка на разтвори и чист кондензат за дезактивация 

служи за подготвяне на разтвори за дезактивация на оборудване и помещения в 
РО. Системата за дезактивация се състои от:  

- Система чист кондензат за дезактивация;  
- Система киселина за дезактивация;  
- Система основа за дезактивация.  
Основното оборудване на системата, свързано с подготовката на 

киселина и основа за дезактивация е разположено в помещение ВК-201 на СК-1 
и се обслужва от персонала на блокове 1 и 2. Системата е в експлоатация.  

Система спецгазоочистка – СГО  
В процеса на експлоатация на АЕЦ “Козлодуй” се извършва постоянно 

отвеждане на радиоактивните газове. Пречистените от радиоактивни газове 
продувки постъпват на всмукване на газодувките и се изхвърлят в атмосферата 
през вентилационна тръба, съпроводено с радиационен контрол за благородни 
газове, 131I 133I и  аерозоли.  Системата се състои от два канала, което позволява 
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регенериране на цеолитовия филтър на канала в резерв без прекъсване работата 
на системата. Системата се намира в нормална работа.  

Отопление,вентилация и кондициониране  
Технологичната вентилация на АЕЦ е предназначена за създаване на 

нормални условия на работа на персонала и за отнемане на излишъка топлина и 
влага от производствените помещения. В зависимост от предназначението на 
производствените помещения и разположеното в тях оборудване, 
технологичните вентилационни системи са проектирани като самостоятелни за 
следните категории помещения на контролираната зона: 

-  не обслужвани;  
-  полуобслужвани; 
-  обслужвани. 
Необслужваните помещения при работа на оборудването се 

характеризират с висок гама-фон и с наличие на радиоактивни газове и аерозоли 
във въздуха. В необслужваните херметични помещения, разчетени на 
подналягане е предвидена специална смукателна вентилация, която създава 
достатъчно разреждане в херметичните помещения и по този начин 
предотвратява разпространението на активния въздух в съседните 
производствени помещения. Въздухът, който се изсмуква от смукателната 
вентилация, преди да бъде изхвърлен, се пречиства от високо ефективни 
аерозолни филтри (HEPA) и йодни въздушни филтри.  Изхвърлянето на въздуха 
в атмосферата от всички вентилационни системи се извършва чрез 
вентилационна тръба с височина 150m и се контролира от система за 
радиационен контрол с радиометър КРС02-03 - “Калина”.  В главния корпус и в 
спомагателния корпус на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” са предвидени 
системи за технологическа вентилация.  

Вентилационните системи се намират в нормална експлоатация.  

Система за електрозахранване на блоковете с ВВЕР 440 
Атомната електроцентрала “Козлодуй” е предназначена за работа в 

енергийната система на Република България. В съответствие с проекта, 
подаването на мощност на АЕЦ “Козлодуй” е предвидено на напрежения 220 и 
400 kV. Подаването на мощност от първи ред на АЕЦ 880МW се осъществява с 
напрежение 220 kV.  

Подаването на мощност от втори ред на АЕЦ 880МW се осъществява с 
напрежение 400 kV.  

На всяка двойка блокове в АЕЦ “Козлодуй” са монтирани (инсталирани) 
4 генератора тип ТВВ-220-2 (по два на всеки блок) с мощност по 220 МW и 
напрежение 15.75 kV. Генераторите на 1 и 2 блокове се подключват към шини 
220kV, а на блокове 3 и 4 към шини 440kV чрез съответните блочни 
трансформатори.  

Схема на захранване на собствените нужди (СН)  
Нормалното захранване на СН 6 kV за блок 1 (2) става от два броя силови 

трансформатора 1ТО и 2ТО (за бл. 2 – 3ТО и 4ТО), които са със следните данни:  
- Uн=15.75/6/6;  
- Sн=25МVА.  
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Те са тринамотъчни, първичната намотка е свързана като “отпайка” към 
генераторното напрежение, а вторичните им намотки са свързани към секции 
работно захранване РА и РБ. Генераторът собствени нужди (ГСН) захранва 
секциите РВ, чиито главни консуматори са ГЦП.  

Надеждното захранване на потребителите от втора категория, допускащи 
прекъсване в захранването до 3 мин, се осигурява от Дизелгенератори с 
мощност по 1600kW всеки и напрежение 6.3kV. За блoкове 1 и 2 са инсталирани 
6 Дизел генератора - по 3 за всеки блок, като единият ДГ резервира работата на 
другите два.  За 3 и 4 блокове са инсталирани 6 Дизел генератора - по 3 за всеки 
блок, като всеки ДГ захранва отделен канал на СБ.  

Блочен щит за управление 
На всеки блок е изграден блочен щит за управление (БЩУ), които и за 

четирите блока са разположени на кота +9.60m. От БЩУ е предвидено 
управление на всички основни и спомагателни механизми и елементи на блока 
на реактора и двата турбогенератора, включително прекъсвачи 220kV и 400kV.  

От БЩУ се извършва управление на работни трансформатори за 
собствени нужди 15.75/6.3 kV, прекъсвачи 6kV с резервно захранване на секция 
6kV, блочни работни и резервни трансформатори 6/0.4kV, елементи на мрежа за 
надеждно захранване на блоковете (генератори със собствен разход, обратими 
двигател-генератори, генератори дизел-генераторни установки и линии за 
надеждно захранване).  

Дозиметричен контрол  
За осигуряване на радиационната защита на персонала на АЕЦ 

“Козлодуй”, има служба “ОРДК”, която осъществява радиационния 
дозиметричен контрол както следва:  

- Постоянен и периодичен технологичен контрол на производствените 
помещения в Контролираната Зона и извън нея;  

- Контрол на газоаерозолните изхвърляния в атмосферата, както и 
течни изхвърляния в хидросферата;  

- Контрол на плътността на оборудването за да няма пропуски от 
първи към втори контур;  

- Автоматизиран контрол на околната среда – (система АИСРКПП и 
система АИСВРК);  

Вътрешен дозиметричен контрол  
Вътрешният дозиметричен контрол обхваща:  
- контрол на мощността на дозата на гама-излъчванията в 

производствените помещения и централна зала;  
- контрол на концентрацията на радиоактивни газове и аерозоли във 

въздуха на производствените помещения;  
- сигнализация в производствените помещения;  
- индивидуален дозиметричен контрол на персонала на АЕЦ 

“Козлодуй”;  
- контрол на замърсяването на персонала в санитарните шлюзове и 

санпропуските; 
- контрол на замърсяването на повърхността на оборудването и 

производствените помещения;  
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- контрол на радиоактивните изхвърляния от АЕЦ “Козлодуй”.  
Вътрешният дозиметричен контрол обхваща помещенията на 

контролираната зона на главния корпус. Вътрешният дозиметричен контрол се 
осъществява от многоканална уредба “Система”, преносими прибори, комплект 
уредби, а също и чрез вземане на проби. За контрол на изхвърлянията в комина 
се използува също радиометър РКС02-03 “КАЛИНА”.  

Специален технологичен контрол  
Основното предназначение на специалния технологичен контрол е 

контролирането на активността на технологичната среда и контрола за 
плътността на технологичното оборудване. Специалният технологичен контрол 
обхваща основните технологични контури на АЕЦ “Козлодуй”, установката за 
технологични сдувки и системата за технологична вентилация.  Системата за 
радиационен дозиметричен и спецтехнологичен контрол “СИСТЕМА 8004-01” е 
в работа с всички измерителни канали в АО и СК-1 и СК-2. Радиометърът за 
контрол на газоаерозолните изхвърляния в атмосферата през ВТ-1 и ВТ-2 е 
РКС02-03 “КАЛИНА” и е в работа с всички измерителни канали.  Дублиращият 
лабораторен контрол на газоаерозолните изхвърляния в атмосферата през ВТ-1 
и ВТ-2 се осъществява на 24 часа.  

Външен дозиметричен контрол  
Основен принцип, заложен в основата за осигуряване на безопасността 

на АЕЦ “Козлодуй” с реактори ВВЕР-440, е защитата на персонала и 
населението, живеещо в близост до АЕЦ от въздействието на йонизиращите 
излъчвания в дози, вредни за здравето. Външният дозиметричен контрол е 
насочен към осигуряване на този принцип.  Съгласно Наредба [17] около AEЦ 
има определени зони с особен статут а именно: Зона за превантивни защитни 
мерки (ЗПЗМ) и Наблюдавана зона (НЗ).  

Външният дозиметричен контрол включва следните две автоматизирани 
системи за радиационен мониторинг в радиус от 1.8 km:  

- Система АИСРКПП;  
- Система АИСВРК.  
Система АИСВРК включва контролни и базови станции за мониторинг 

на радиационния гама-фон, приземната концентрация на йод -131 във въздуха и 
водни станции за контрол на отпадни води от площадката.  Система АИСРКПП 
включва само табла за радиационен гама-фон -14 броя в експлоатация с 
разширение с две нови станции или общо 16 броя. 
Зони с контролиран достъп на площадката на блокове 1 и 2, 3 и 4  

На самата площадка на АЕЦ “Козлодуй” има обособени зони за достъп в 
зависимост от радиационните условия. Всички помещения на главния и 
спомагателния корпус в съответствие с изискванията на радиационната 
безопасност са разделени на две зони:  

- Контролирана зона (КЗ), където обслужващия персонал може да 
бъде подложен на действието на радиационно-вредни фактори;  

- Надзиравана зона, граничеща с контролираната зона.  
В контролираната зона влизат следните помещения: помещенията на 

апаратното отделение, спецводоочистката и смукателния вентилационен център 
в главния корпус; помещенията за съхраняване на течни и сухи радиоактивни 
отпадъци, спецгазоочистката и баковото стопанство в спомагателния корпус.  
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При определяне на степента на биологическа защита в техническия 
проект са приети разчетни нива на облъчване в зависимост от категорията на 
помещението, вида на изпълняваната работа, а така също и времето на престой в 
помещенията на обслужващия персонал.  

Контролът на радиационната обстановка се осъществява от сектор 
“ОРДК” в направление “Експлоатация”.  

Зони с особен статут (ЗОС)  
Съгласно действащото законодателство в областта на ядрената енергия 

около ядрените съоръжения и обекти с йонизиращо лъчение се създават зони с 
особен статут. Понастоящем тези зони са Зона за превантивни защитни мерки 
(ЗПЗМ) и Наблюдавана зона (НЗ). Зоната за превантивни защитни мерки 
(преизчислена понастоящем с радиус от 2km, във връзка със спирането на 
блокове от 1 до 4) е определена територия около АЕЦ “Козлодуй” и се създава 
за ограничаване на облъчването на населението при аварии.  

Наблюдаваната зона е определена територия около АЕЦ “Козлодуй” 
извън Зоната за превантивни защитни мерки, за която се планира прилагане на 
неотложни защитни мерки въз основа на резултатите от наблюдението на 
условията в околната среда. За АЕЦ “Козлодуй” наблюдаваната зона е 
територията извън Зоната за превантивни защитни мерки, в която се извършва 
радиационен мониторинг на населението и околната среда, необходим за целите 
на радиационната защита. На границата на наблюдаваната зона са определени 
границите на радиационното облъчване на населението в случай на надпроектни 
аварии. При съблюдаване на съответните критерии размерът на наблюдаваната 
зона е с радиус 30 km.  

При обосноваването и пресмятането на ЗОС е приложен дозов критерий 
за годишна индивидуална ефективна доза, съгласно [11] <50mSv/год. за 
границата на Зоната за превантивни защитни мерки. При тези условия при 
отчитане на максимална проектна авария с верифициран и валидиран модел, 
границата на тази зона е определена на 2.0km от геометричния център на ВТ на 
5 и 6 блокове на АЕЦ “Козлодуй”.  

В пределите на Зоната за превантивни защитни мерки няма населени 
пунктове; на източната граница се намира неголям населен пункт – с. Хърлец; 
на запад е гр. Козлодуй.  

Зони за аварийно планиране  
Зоните за аварийно планиране се регламентират във Вътрешния авариен 

план като една от мерките за защита на населението.  
Съгласно Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при 

ядрена и радиационна авария [27], зоните за аварийно планиране са както 
следва:  

- Зона за аварийно планиране на площадката – защитена зона; 
- Зона за превантивни защитни мерки;  
- Зона за неотложни защитни мерки.  
Границите на зоните се определят в съответствие със следните критерии:  
За зоната за аварийно планиране на площадката – границите на 

площадката, определени съгласно проекта на ядреното съоръжение;  
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За зоната за превантивни защитни мерки – годишната индивидуална 
ефективна доза при авария не трябва да надхвърля 5 mSv извън нейните 
граници.  

За зоната за неотложни защитни мерки – прогнозираните максимални 
индивидуални дози за лице от населението на границата й и извън нея при 
надпроектна авария са:  

- Ефективна доза 5mSv за първата година след аварията;  
- Погълната доза 50mGy в щитовидната жлеза.  
Въз основа на извършените разчетни анализи на максималните проектни 

аварии и възможните надпроектни аварии на блоковете ВВЕР-440 (В-230) и 
ВВЕР -1000 (В-320) на АЕЦ “Козлодуй” и на техните радиационни последствия 
и в съответствие с дозовите критерии за вземане на решения за защита на 
персонала и населението на ранната и средна фаза от развитието на аварията 
съгласно Наредбата за аварийно планиране и готовност за действие при 
радиационна авария [27], се определят следните зони на аварийно планиране. Те 
са съответно:  

- ЗОНА № 1 – зона за аварийно планиране на площадката на АЕЦ 
“Козлодуй”;  

- ЗОНА № 2 - зона за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ) с условен 
радиус - 2 km и център от геометричния център на ВТ на 5 и 6 
блокове на АЕЦ “Козлодуй”;  

- ЗОНА № 3 - зона за неотложни защитни мерки (ЗНЗМ) с условен 
радиус 30 km около АЕЦ “Козлодуй”.  

В зависимост от аварийното състояние, в зоните за аварийно планиране 
се провеждат различни по своя характер мерки за защита на персонала и 
населението. В случай на необходимост планираните аварийни мероприятия 
могат да се провеждат и извън границите на зоните.  

Дейностите по извеждането от експлоатация на блокове 1 до 4 ще са 
съсредоточени основно в зона 1, но всяка изпълнявана дейност в този процес 
потенциално се отнася също за зони 2 и 3.  

Радиоекологичен мониторинг  
Ведомственият радиоекологичен мониторинг на околната среда е 

регламентиран в дългосрочна програма на АЕЦ “Козлодуй” [150], която е 
създадена в съответствие с нормативните документи, добрата международна 
практика, опита на отдел “Радиоекологичен Мониторинг” (РМ) и съгласувана с 
МОСВ, МЗ и АЯР. Извършват се анализи на въздуха, почвите, водите, дънните 
утайки, растителността, измерва се радиационен гама фон. Целта на 
мониторинга е точно и ясно определяне на радиационните параметри на 
околната среда, установяване съответствието на фактическия радиационен 
статус с действащото в Р. България законодателство в областта, оценка на 
изменения и тенденции в радиационната обстановка около АЕЦ “Козлодуй”. 

Радиационният мониторинг, предмет на програмата, обхваща контрол на 
гама-фона и лабораторен анализ на проби от основни екологични компоненти в 
границите до 100km около АЕЦ “Козлодуй”.  
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Зони на мониторинг  
За локализиране на радиационното въздействие на атомната централа 

върху околната среда и живите организми и провеждане на съответни действия, 
са обособени следните зони на мониторинг:  

- Промишлена площадка на АЕЦ “Козлодуй”;  
- Зоната за превантивни защитни мерки – 2.0 km радиус 

(преизчислена понастоящем с радиус от 2 km, във връзка със 
спирането на блокове от 1 до 4);  

- Наблюдавана зона – 30 km радиус;  
- Реперни контролни постове – до 100 km радиус.  
В тези зони е извършван не само ведомствен мониторинг, но и 

радиационен мониторинг на контролните органи (ИАОС, НЦРРЗ и др.).  

Обекти на мониторинг  
Обектите на мониторинг в отделните зони са:  
- Радиационен гама-фон;  
- Радиоактивност на основни екологични компоненти;  
- Атмосферен въздух – аерозоли и атмосферни утайки; 
- Води – природни водоеми, питейни, подпочвени, отпадни; 
- Дънни утайки и водорасли; 
- Почви; 
- Растителност; 
- Радиоактивност на храни и селскостопански култури в района.  

Контролирани параметри  
Изследват се следните основни радиационни параметри: 
- Мощност на еквивалентната доза на гама-лъчението;  
- Радиоактивност и радионуклиден състав на пробите.  
Основни изисквания към радиационния мониторинг на околната среда 

са:  
- Измервания и пробоотбор в неблагоприятни точки;  
- Паралелен мониторинг в реперни точки, където не се очаква влияние 

от АЕЦ;  
- Изследваните радионуклиди – типични за ВВЕР реактори;  
- Минимална детектируема активност (МДА) – достатъчно ниска за 

детектиране на фонови концентрации;  
- Осигуряване на качеството на всички етапи от дейността.  
За обективна оценка се използва верификация на резултатите от 

ведомствения мониторинг с резултатите от мониторинга на ИАОС – МОСВ и 
НЦРРЗ – МЗ и др.  

В наблюдаваната зона има 36 пункта за сухоземната екосистема и 7 
пункта за водната екосистема. Пунктовете са от три типа:  

- Тип А. Те са 11 бр. и там се контролират радиационните параметри 
на въздуха включително с вземане и анализ на аерозолни проби 
върху филтри, вземат се проби от атмосферни отлагания, почва и 
растителност. Измерва се и мощността на еквивалентната доза на 
гама лъчението и интегрална доза от гама лъчение с 
термолуминисцентни дозиметри;  

- Тип В. Те са 25 бр. и там се вземат проби от атмосферни отлагания, 



Доклад за оценка на въздействието върху околната среда от 
извеждането от експлоатация на блокове1-4 на АЕЦ „Козлодуй” 

Ред: 02 
Дата: 2013-04-12 
Реф:П16Д09Ред02_ДОВОС 

П16Д09Ред02_ДОВОС – Глава 1 Статус: Окончателен  

 

 
EE nn ee rr gg yy   II nn ss tt ii tt uu tt ee   JJ SS CC

20, Fr. Joliot – Courie Str.1113 Sofia, Bulgaria  Tel:(+359 2) 963 45 76, Fax: (+359 2)963 40 38, 
E- mail: office@eninbg.com  

  

Глава 1/Стр. 18 от 154 

 

почва и растителност. Измерва се и мощността на еквивалентната 
доза на гама лъчението и интегрална доза от гама лъчение с 
термолуминисцентни дозиметри;  

- Тип С. Те са 7 бр. и там се вземат проби от води, дънни утайки и 
водорасли. Пунктовете включват водоемите в района и реките 
Дунав, Огоста, Цибрица. Измерва се и мощността на еквивалентната 
доза на гама лъчението.  

Пунктовете от посочените типове са разположени в района на 
промишлената площадка, в Зоната за превантивни защитни мерки и в 100 
километровата зона около АЕЦ “Козлодуй”. В посочените зони се вземат и 
изпитват (анализират) проби от питейни води, хранителни продукти, и фуражи.  

На фиг. 1.1.2-1 е дадена схемата на разположение на пунктовете за 
радиоекологичен мониторинг на АЕЦ “Козлодуй”.  

Радиационният мониторинг обхваща и обекти от промишлената 
площадка на АЕЦ “Козлодуй”. Обемът включва измервания на радиационния 
гама-фон (7 контролни пункта, 10 ТЛД по оградата на АЕЦ и 10 бр. по оградата 
на ХОГ), пробоотбор и анализ на проби от атмосферни утайки, растителност и 
почва (7 контролни пункта). Извършва се мониторинг на подпочвени води от 
около 80 броя сондажни кладенци (пиезометри) редуващи се по схема, води от 
10 бризгални басейна и отводнителните колектори за дъждовни и отпадни води 
(виж фиг. 1.1.2-2 Пунктове за радиационен мониторинг на промишлената 
площадка).  

Подробно описание на контролираните обекти, типа на контрол, 
периодичността на провеждане, условията за измерванията и анализите, 
използваните методи за анализ, основните технически средства и апаратура са 
представени в Програмата за радиоекологичен мониторинг на АЕЦ “Козлодуй” 
[150].  

В района на ЗПЗМ се извършва автоматизиран контрол от система 
АИСВРК „Бертхолд” включваща 10 бр. измерителни станции, от които 2 бр. са 
на промишлената площадка. Контролира се с преимущество, радиационният 
гама фон и съдържанието на йод-131 (131I) в приземния атмосферен слой. От 3 
автоматични метеорологични станции се контролират параметрите на 
приземния атмосферен слой. За определяне параметрите на по високите слоеве 
от атмосферата (на височина 25 km) с цел определяне степента на миграция на 
вредни вещества включително и радионуклиди, се използва автоматична 
система за аерологично сондиране (АСАС).  

В рамките на националната система за екологичен мониторинг, 
Изпълнителната Агенция по околната среда (ИАОС) на територията на цялата 
страна, извършва и радиоекологичен мониторинг, като поддържа 
информационни база данни. Системата осигурява своевременна и достоверна 
информация за състоянието на елементите на околната среда и факторите, 
въздействащи върху нея, въз основа на която се изготвят анализи, оценки и 
прогнози за обосноваване на дейностите по опазване и защита на околната среда 
от вредни въздействия.  Показателите, по които се извършват контролни 
наблюдения са: радиационен гама фон, съдържание на естествени и техногенни 
радионуклиди в почви, седименти, отпадни продукти, специфичната обща алфа 
и бета активност, съдържание на уран, радий и тритий в повърхностни и 
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подземни води, ексхалация на радон над отвали от уранодобивната, 
миннодобивната и топлоенергийна промишлености и в населени места в 
близост до тях, съдържание на радионуклиди в атмосферен въздух. 

За контрол на радиационния гама фон в реално време, на територията на 
РБ от 1997г. функционира, регламентирана от държавата, Национална 
автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон 
(RaMo) в съответствие със задължения по безопасно използване на атомната 
енергия за мирни цели, контрола за радиационното състояние на околната среда 
и своевременното взаимно информиране в случай на авария в ядрени 
съоръжения или трансграничен пренос.  Системата се състои се от 26 Локални 
мониторингови станции (ЛМС) за гама-фон, обхващащи цялата територия на 
страната. По-голяма гъстота от мониторингови станции има около АЕЦ 
“Козлодуй”. Всички ЛМС са оборудвани с измерителни и комуникационни 
средства. Към нея за оперативно действие при евентуален инцидент се включва 
и мобилна мониторингова станция.  Системите АИСВРК и RaMo са свързани и 
функционират като Единна национална система за радиационен мониторинг 
(ЕНСРМ).  При аварийни ситуации полевите измервания, вземане на проби и 
изпитвания се извършват от мобилна лаборатория, като се измерва мощност на 
дозата гама лъчение в движение и в контролни пунктове и определя активност 
на 137Cs, 134Cs в аерозоли, активност на 131I в приземния атмосферен слой, 
съдържание на 137Cs, 134Cs и 131I в намазки от замърсени повърхности и др.  

Персонал, зает в дейности по блокове от 1 до 4 на АЕЦ Козлодуй  
Персоналът в АЕЦ “Козлодуй” за 2008г. е 4485 човека. В 1-4 блокове на 

АЕЦ “Козлодуй” през 2008 год. са работили 1092 човека, а през 2002 год. на 
тези блокове са работили 1420 човека. През 2011 г. персонала, работещ в ЕП 1 е 
700 човека. Освен това в АЕЦ работят и външни организации (ВО), като за 
2008г. персоналът на ВО, работили в АЕЦ “Козлодуй” е 3463 човека. Трябва да 
се отбележи, че в този брой не се включва персонал от други структурни звена, 
които изпълняват дейности, пряко свързани с 1-4 блокове като Управление 
“Безопасност”, Управление “Сигурност”, Управление “Качество” Управление 
“П и УТЦ”, ИЦ “Диагностика и контрол”, които също ще бъдат повлияни при 
преминаване на блоковете от Състояние “Е” към Извеждане от експлоатация.  

Необходимият персонал за различните етапи по време на извеждане от 
експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй” е както следва:  

- Етап на подготовка за извеждане от експлоатация (ЕПИЕ) - 695 
човека; 

- Етап 1 на ИЕ- 650 човека;  
- Етап 2 на ИЕ – 212 човека.  
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Фиг. 1.1.2-1 Разположение на постовете за радиоекологичен мониторинг на АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” 

- контролен пост тип “A”: аерозоли, атмосферни отлагания, почва, растителност, гама-фон (ТЛД) – 11 броя 
- контролен пост тип “B”: атмосферни отлагания, почва, растителност, гама-фон (ТЛД) – 15 броя 
- контролен пост тип “С”: вода, дънни утайки, водорасли, гама-фон – 7 броя 
- продукти от хранителната верига:  -   питейна вода;   - мляко; -  риба;      зърнено-житни култури 
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Фиг 1.1.2-2 Разположение на постовете за мониторинг и ТЛД на площадката на АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”.  

- контролен пост тип “B”: атмосферни отлагания, почва, растителност, гама-фон – 7 броя  
- ТЛД (тип: TLE-4) разположени на оградата на АЕЦ – 10 броя 
- над 180 броя сондажни кладенци за мониторинг на подпочвени води на площадката + 4 броя реперни сондажи извън площадката 
- пост за аерозолен мониторинг – 3 броя. 
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1.1.3 Радиологичен статус на блоковете  
Радиологичният статус на блокове 1 и 2 е изследван в рамките на проект 

„Цялостно радиологично обследване на блокове 1 и 2 на АЕЦ “Козлодуй” 
(Договор № 257000/24.06.2005 изпълнен от EWN и ЕНПРО Консулт ООД) и 
резултатите са представени в [59 ÷ 69].  По-долу е дадено едно кратко описание 
на методологията и са обобщени основните резултати. 

Методология  
Методологията се основава на подхода за оценяване/обсъждане и за 

извършване на следните основни елементи:  
- експлоатационна история;  
- пътеки на замърсяване;  
- класификация на замърсяването;  
- подбор на места за измерване и вземане на проби;  
- извършване на измервания и проби; 
- оценка на резултатите от измерванията и взетите проби.  
Общата цел на тези радиационни изследвания е да се получат данни за 

радиологичния статус на системите на централата, сградите и земните участъци, 
т. е. дозите и нивата на замърсяване. 

Тази методология, подробно описана в [59], беше успешно прилагана при 
проекта за извеждане от експлоатация на 5 блока ВВЕР 440 на АЕЦ Грeйфсвалд 
и е основа за радиологичното изследване на блокове 1 и 2 на АЕЦ "Козлодуй”.  

Машинна зала (МЗ)  
Радиационната обстановка на блокове 1 и 2 е сравнима с първоначалното 

състояние на АЕЦ Грeйфсвалд и е очаквана за АЕЦ "Козлодуй", поради същия 
тип на ядрената електроцентрала и подобна експлоатационна история. 

Дозовите измерванията са извършени в растер/мрежа от 6m х 6m за коти: 
-3.60m, 0.00m, +3.00m, +6.00m, +9.60m, +14.70 m и +21.00 m. Ако е необходимо, 
т.е. ако радиация е била открита, то растер/мрежата е намалена на 1m х 1m. В 
този случай също са извършени измервания на замърсяването. Изпълнените 
измервания не са показали необичайни резултати. На коти -3.60m и +14.70m, 
дозата е частично малко по-висока от нормалното ниво.  

Максималните стойности, които са открити са 2.8 μSv/h и 8.0 Bq/cm ² 
(виж фигура 1.1.3-1). 
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Фиг. 1.1.3-1 Визуализиране на резултатите на чертеж на хоризонтален 

разрез (растер/мрежа 1m х 1m) за кота -3.60 m на блок 1  
В зависимост от действащите разпоредби в АЕЦ "Козлодуй", като цяло 

областите, посочени по-горе следва да бъдат дезактивирани преди началото на 
демонтажните работи или демонтираните материали, особено материали от не- 
или потенциално замърсени системи, трябва да бъдат защитени по време на 
фазата на демонтиране, за да се избегне кръстосано замърсяване. 

Измереното повърхностно замърсяване в системи е също подобно на 
първоначалното състояние на АЕЦ „Грейфсвалд”. Общо 95 проби са взети от 78 
пробовземни места. Пет проби са без определена повърхност. За 60Co 
диапазоните на повърхностно замърсяване са в следните граници:  

- 22  x  > 0.1 Bq/cm² и  0.5 Bq/cm² 
- 10  x  > 0.5 Bq/cm² и  1.0 Bq/cm² 
- 5  x  > 1.0 Bq/cm². 
Фигура 1.1.3-2 показва резултати за повърхностно замърсяване на втори 

контур на блок 1 на АЕЦ „Козлодуй”.  
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Фиг. 1.1.3-2 Баланс на основния поток на втори контур с маркирано 
повърхностно замърсяване [Bq/cm²] – блок 1 

Предположението, че елементи от втори контур на АЕЦ ”Козлодуй“ са 
леко замърсени беше потвърдено. По този начин, предложената методология за 
класифициране на системите в 3 категории с оглед на управление на демонтажа 
и материалите, трябва да бъде потвърдена включително с измерване за 
освобождаване от контрол. Според резултатите от взети проби бе актуализиран 
списъка за класификация на системите, т.е. класификация на дадена система е 
променена в случай на замърсяване е по-високо от 0.5Bq/cm² (виж таблица 
1.1.3-1).  
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Таблица 1.1.3-1 Таблица с класификация на системите (извадка)  
   Незамърсени Потенциално 

замърсени 
Замърсени 

Втори контур 
35  Турбина 

(Компоненти на 
турбината – Части 
Високо налягане и 
ниско налягане, 
ротор, кондензатор 
и т.н. – са част от 
главната парна 
система) 

1, 2    

 Система за контрол 
и защита на 
турбината  

 x   

 Работен (вторичен) 
кондензат 

   x 

 Дренажна система 
на турбината  

  x  

 Уплътнителна 
кутия на турбината 
към ежекторната 
система  

  x  

 Турбина/генератор 
лагерна и маслена 
система  

 x   

 Маслоуловител на 
лагерите на 
турбината и 
маслената система 

  x  

37 Главна парна 
система 

1, 2   x 

45 Система за крайно 
охлаждане и за 
отстраняване на 
остатъчната 
топлина  

1, 2   x 

77 Азотна система - 
високо и ниско 
налягане  

1-4 x   

За определяне на нуклидния вектор за МЗ на блокове 1 и 2 са използвани 
общо 14 пълни анализи (В EWN за МЗ на блокове 1-5 са били използвани 10 
пълни анализа). В таблица 1.1.3-2 е представен пълния нуклиден вектор за МЗ 
за блокове 1 и 2.  
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Таблица 1.1.3-2 Нуклиден вектор за МЗ на блокове 1 и 2  
Нуклиди Нуклиден вектор МЗ01 
60Co 14.0 
137Cs 34.0 
241Am 1.0 
55Fe 15.0 
63Ni 27.0 
241Pu 8.0 
90Sr 1.0 

Подробната информация за измерванията, пробите, резултатите и 
определянето на нуклидните вектори са дадени в Техническите доклади [61, 62 
и 63].  

Контролирана зона  
Резултатите от извършените дозови измервания, са сравними с 

положението в АЕЦ „Грайфсвалд” няколко години след като е затворена.  В 
много помещения на АЕЦ ”Козлодуй“ дозата е относително ниска. В някои от 
помещенията дозата е доста висока, например в помещенията със запълнени 
резервоари, филтри и тръби.  Като цяло в повече от 400 помещения и обекти са 
извършени измервания (без достъп до около 80 помещения, като тези 
измервания ще бъдат извършени по-късно).  Получените резултати за дозовите 
нива са важни и дават необходимата информация за планиране на 
демонтирането. С цел да се оцени и в крайна сметка да се ограничи дозовата 
натовареност, се планират мерки за екраниране, мерки за дезактивация 
(например отстраняване на “горещите места”).  

Като цяло нивото на повърхностно замърсяване в рамките на системите е 
подобно на равнището на замърсяване в EWN (1993/94). Общо са взети 82 
проби от 67 пробовземни места.  Сравнени са повърхностните замърсявания с 
60Co [Bq/cm²] на еквивалентни пробовземни места от блокове 1 и 2 като сновни 
разлики между пробите от двата блока не са установени.  

Предположението, че съществуват пътища на замърсяване към втори 
контур, беше потвърдено. По този начин предложената методология за 
управление на демонтажа и получените материали, както и класифицирането на 
системите в 3 категории, е потвърдена включително с измерване за 
освобождаване от контрол. За определяне на нуклидния вектор на 
контролираната зона са направени 25 пълни анализа, в това число специфични 
нуклидни алфа, бета-и гама-оценки, които са били извършени от 
Радиохимичния отдел на АЕЦ ”Козлодуй“. (В EWN 40 пълни анализа са били 
използвани за контролираните зони на блокове 1-4.) В таблица 1.1.3-3 е 
представен нуклидния вектор за контролираните зони на блокове 1 и 2.  

Таблица 1.1.3-3 Нуклиден вектор за Контролираните зони на блокове 
1 и 2  
Нуклиди Нуклиден вектор КЗ01 

60Co 24.0 
137Cs 19.0 

241Am 1.0 
55Fe 33.0 
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Нуклиди Нуклиден вектор КЗ01 
63Ni 19.0 

241Pu 3.0 
90Sr 1.0 

Подробната информация за измерванията, пробите, резултатите и 
определянето на нуклидните вектори са дадени в Техническите доклади [64, 65 
и 66]. 

Сгради  
В рамките на гореспоменатия проект е била изготвена "Програма за 

радиационна изследване на сгради и стоманобетонни конструкции" [67] за АЕЦ 
"Козлодуй". Резултатите от тази програма ще дадат само първоначална груба 
представа за повърхностно замърсяване и възможното проникване на 
замърсяване в бетона. По-подробни проучвания са необходими във връзка с 
изготвянето на процедури за дезактивиране на елементи от сгради, 
освобождаване от контрол, както и конкретни стратегии за депониране на 
материали получени от частично или пълно разрушаване на строителни 
конструкции. Трябва да се използват всички възможности да се получи повече 
информация за замърсяването на сградите и конструкциите по време на 
извеждането от експлоатация и фазите на демонтиране. Към настоящия момент 
дейностите по изпълнението на "Програмата за радиационно изследване на 
сгради и стоманобетонни конструкции" продължават.  

Земя/почви  
EWN предостави на АЕЦ "Козлодуй" през 2008г. Програмата за 

измерване с цел да се получи общ поглед за настоящата радиационна 
обстановка, т.е., състоянието на запечатаната/уплътнената (например улиците) и 
незапечатаната/неуплътнената (например почва) земя. 

Във връзка с подготовката на тази програма за измерване, АЕЦ 
"Козлодуй", предостави на EWN наличните резултати за дозовите нива от 28 
точки на измервания от площадката на блокове от 1 до 4 на АЕЦ "Козлодуй" и 
резултатите за дозовите нива от улицата, в предната част на транспортния 
коридор на Контролираните зони на блокове 1 & 2. Всички тези резултати от 
измерванията дават само много груба представа за ситуацията с 
почвеното/земното замърсяване на четирите блока. Поради това, тези резултати 
може да бъдат само отправна точка за изпълнение на програмата за измерване, 
т.е. измерванията на дозовите нива следва да продължат. Към момента в 
рамките на площадката на АЕЦ “Козлодуй” се извършва ведомствен 
систематичен мониторинг на почвите по Програмата за радиоекологичен 
мониторинг  и резултатите показват, че няма почвено замърсяване. Това 
потвърждават и резултатите от изпълнението на "Програмата за измерване на 
земята" [68].  

Подземни слоеве  
EWN предостави на АЕЦ "Козлодуй" през 2008г. Програмата за 

измерване с цел да се провери състоянието на замърсяването на съответните 
подземни съоръжения. В случай на недопустимо замърсяване, следва да бъдат 
определени необходимите мерки, за да се избегне разпространение на 
замърсяването в околната среда. Това може да бъдат например технически 
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мерки, които да открият източника на замърсяване и да затворят пътя на 
замърсяване, мерки за почистване на съответните области на системи и/или 
периодични контролни измервания за гарантиране на статуквото. Във връзка с 
подготовката на тази програма за измерване, АЕЦ "Козлодуй" представи на 
EWN наличните резултати от анализираните проби от различни шахти (виж 
таблица 1.1.3-4). Резултатите са представени в Bq/l, т.е. взети са проби от вода и 
са оценени. Тези резултати вече показват наличие на замърсяване (редове 1, 2, 3, 
13, 14 и 16).  

 
Таблица 1.1.3-4 Резултати от течните проби от шахтите в ЕП 1  
Въпреки това, всички резултати в таблицата показват замърсяване на 

вода/течности през 2007г. (т.е. качеството на водата може да се промени), но не 
показват ситуацията по отношение на повърхностното замърсяване на 
оси/тръби. В тази ситуация не е възможно да се оцени замърсяването на цялата 
система. По тази причина изследването на предложените в програмата – дозови 
измервания, измервания на повърхностно замърсяване (напр. на осов материал) 
и шлам или проби от утайки (може би от акумулирана активност/дейност) – 
трябва да бъдат извършени за постигане на целите на доклада [69]. 

Блокове 3 и 4  
В рамките на планирания проект за "Оценка на Радиационната 

инвентаризация на АЕЦ "Козлодуй " блокове 1-4” ще бъде необходимо да се 
извършат радиационни изследвания на блокове 3 и 4 (в момента етап EO I 
продължава). В резултат на използваната методология за блокове 1-2, като 
основа за оценка ще бъде внимателно анализирана експлоатационната история 
на блокове 3 и 4.Въз основа на наличната информация от АЕЦ "Козлодуй" и 
опита на EWN - извеждане от експлоатация на 5 блока ВВЕР 440, се очаква, че 
стойностите на замърсяване, нивата на дозата и нуклидните вектори на блокове 
3 и 4 ще бъдат много близки с тези на блокове 1 и 2 . 
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Заключения  
Наличните данни на АЕЦ "Козлодуй" и информацията, получена от 

„Цялостно радиологично обследване на блокове 1 и 2 на АЕЦ Козлодуй” са 
сравними с тези, за първоначалното състояние на АЕЦ „Грейфсвалд” и са 
очаквани за АЕЦ "Козлодуй", поради същия тип на ядрената електроцентрала и 
подобна експлоатационна история. Въз основа на радиологичен статус на 
четирите блока на АЕЦ "Козлодуй", на този етап имаме основание да 
предположим, че по време на изпълнение на дейностите в етапите на извеждане 
от експлоатация и на демонтажните дейности, въздействието върху околната 
среда ще бъде на много ниско ниво. Необходимо условие е разбира се точното 
съобразяване със всички валидни лицензи, разрешения, наредби, правилници и 
др., които са приложими за тези дейности.  
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1.2 Връзка с други съществуващи/планирани дейности  
Докладът за ОВОС на „Извеждане от експлоатация на блокове 1 - 4 на 

АЕЦ”Козлодуй” разглежда сумарното въздействие от всички проектни 
дейности, които са предвидени да бъдат извършени през ЕПИЕ и през Етап 1 и 
Етап 2 на ИЕ и при закриване и рекултивация. По този начин ДОВОС анализира 
и описва очакваните въздействия върху хората и околната среда вследствие на 
всички процеси, свързани с извеждането от експлоатация на блокове 1 до 4 на 
АЕЦ ”Козлодуй”. 

В него се отчита и ефектът от реализацията на ИП в контекста на други 
съществуващи/планирани дейности на площадката на ИП и свързани с 
реализацията на извеждането от експлоатация.  

Съществуващи дейности (съществуващи съоръжения) 
Процесът по ИЕ на 1-4 блокове ще се случва паралелно с експлоатацията 

на 5 и 6 блокове и експлоатацията на ХССОЯГ, преминали отделни процедури 
по ОВОС [37, 87].  

- Блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” 
Тези блокове в момента се намират в процес на експлоатация. 

Съществува намерение за увеличаване на тяхната мощност и експлоатационнен 
живот. 

- Хранилище за сухо съхраняване на отработено ядрено гориво 
(ХССОЯГ)  

ХССОЯГ на площадката на АЕЦ “Козлодуй” ще съхранява касети с ОЯГ 
в специално проектирани за целта контейнери. Проектният период на 
експлоатация на съоръжението е минимум 50 години. Горивните касети ще 
бъдат херметизирани в специални контейнери за съхранение, което ще 
гарантира тяхната безопасност за периода на съхранение. За този проект е 
изготвен отделен ДОВОС, по който има положително решение на Министъра на 
околната среда и водите.  

Планирани дейности (други инвестиционни намерения)  
- Проект за Национално хранилище за краткоживеещи ниско и 

средноактивни РАО (НХРАО)  
Целта на това съоръжение е съхраняване на краткоживеещи ниско и 

средноактивни РАО. Това съоръжение е в процес на изготвяне на технически 
проект и отчет за анализ на безопасността. За този проект е изготвен отделен 
ДОВОС, по който има положително решение на Министъра на околната среда и 
водите.  

- Проект за Съоръжение за третиране и кондициониране на твърди 
радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема  

Проектът трябва да осигури доставка на съоръжение за преработка на 
твърди ниско- и средноактивни РАО с висок коефициент на намаляване на 
обема, които в момента се съхраняват на площадката на АЕЦ “Козлодуй” [51]. 
Съоръжението трябва да може да редуцира обема, както на непресовани, така и 
на пресовани и суперпресовани във варели РАО. Съоръжението ще бъде 
инсталирано в периметъра на оградата на площадката на АЕЦ “Козлодуй”. 
Предложеното местоположение е в спецкорпус 2 (СК-2), кота +6.30m, 
помещение BK301. Плазмената технология е високо енергийна технология, 
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която може да преработва широка гама отпадъци. При нея се създава плазмено 
топлинно поле чрез протичане на електрически ток през въздушен поток с 
ниско налягане.  За съоръжението се  разработва отделен доклад по ОВОС.  

Проект за Изграждане на отоплителна централа  
Целта на проекта е да се изгради отоплителната централа, която да 

осигури захранване с пара и топла вода на консуматорите на АЕЦ “Козлодуй”, в 
случай на едновременно спиране на блок 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”. Съгласно 
писмо на МОСВ (изх. № В-1214/29.07.2009г.), инвестиционното предложение е 
предмет на задължителна ОВОС.   

Следователно, по проекта се предвижда разработване на отделен 
ДОВОС.  
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1.3 Местоположение 
Дейностите по извеждане от експлоатация на блокове 1-4 се планира да 

обхващат територията на тези блокове (фиг. 1.3-1) с транспортиране на 
генерираните отпадъци до площадки, на които ще се извърши тяхното, тяхното 
временно и безопасно съхранение.  

 
Фиг. 1.3-1 Площадка на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” 

Предвидената територия за нуждите на извеждането от експлоатация на 
блокове от 1 до 4 на АЕЦ “Козлодуй” обхваща само съществуващата площадка 
на тези блокове, т.е. необходимата зона за целите на извеждане от експлоатация 
се използва и в момента от АЕЦ “Козлодуй”. Предвидените дейности, които ще 
бъдат осъществявани по време на извеждането от експлоатация, не се очаква да 
се отличават значително от тези, извършвани и в момента на площадката на 
блокове от 1 до 4 на АЕЦ ”Козлодуй”. След приключване на всички мерки и 
дейности по извеждане от експлоатация, сградите, предвидени за 
освобождаване от контрол ще се използват за промишлени цели. Не се очаква 
освобождаване от контрол на терени за земеделски или горски цели. 

Атомната електроцентрала отстои по права линия на 120km, a по шосе на 
200km от гр. София. В зона с радиус 30km около площадката влизат общини с 
центрове: Козлодуй, Вълчедръм, Хайредин, Мизия (изцяло) и Лом, Бяла 
Слатина, Оряхово (частично). В 30-километровата зона на площадката влиза и 
слабо населена част от територията на Румъния, в чиито граници попадат общо 
23 населени места, от които  2 града – Dabuleni (Дъбулен) и Bechet (Бекет) и 21 
села - Nedeia, Gighera, Zaval, Ostroveni, Sarata,Calarasi, Listeava, Piscu Sadovei, 
Sadova, Gangiova, Macesu de Jos, Macesu de Sus, Sapata, Plosca, Bistret, Brandusa, 
Goicea, Barca, Horezu Poenari, Toceni, Valea Stanciului. Близки населени места са: 
гр. Козлодуй на 2.6km югозападно, с. Хърлец на 3.5km югоизточно, с. Гложене 
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на 4.0km югоизточно, гр. Мизия на 6.0km югоизточно, с. Бутан на 8.4km южно, 
гр. Оряхово на 8.4km източно от площадката. 

Площадката на атомната електроцентрала “Козлодуй” е разположена в 
северозападната част на Република България, на десния бряг на река Дунав, на 
5km югоизточно от гр. Козлодуй. Площадката се намира срещу 694-ти 
километър по река Дунав, отстои на 3.7 km южно от талвега на реката и 
държавната граница с Република Румъния (фиг. 11.1-3). Районът на площадката 
се намира в северната част на първата незаливаема тераса на р. Дунав с 
абсолютна кота +35.00m. Местността, в която се намира площадка е равнинна, 
със средна надморска височина варираща от +28.00m до +36.00m по 
Балтийската височинна система. Низината и площадката са защитени от река 
Дунав с дига, достигаща абсолютна кота +30.40m. На север тя граничи с 
крайдунавската низина. На юг от площадката, склонът на водоразделното плато 
е относително висок (100÷110m), на запад е около 90m, а на изток е по-нисък и 
се понижава до 30m над морското равнище. Регионалното разположение на 
АЕЦ“Козлодуй” е предствено на фиг. 1.3-2.  

 

 
Фиг. 1.3-2 Регионално местоположение на площадката на АЕЦ “Козлодуй”  
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1.4 Необходими площи  
Площта на цялата площадка е около 3.2km2, а заедно с каналите за 

циркулационно и техническо водоснабдяване достига 5.2km2. Главните корпуси 
със спомагателните сгради на блокове от 1 до 4 на АЕЦ “Козлодуй” са 
разположени на площ 1.4km2. От административна гледна точка блоковете 1÷4 
са разделени от блоковете 5 и 6. На фиг. 1.4-1 е показан плана на площадката на 
1-4 блокове.  

 
Фигура 1.4-1 План на площадката на АЕЦ „Козлодуй” блокове 1-4  

Легенда – 1. Машинна зала 3 и 4 бл.; 2. Реакторно отделение 3 и 4 бл.; 3. 
Машинна зала 1 и 2 бл.; 4. Реакторно отделение 1 и 2 бл.; 5. Азотно-кислородна 
станция; 6. Химическа Водоочистка 1-4 бл.; 7. Административна сграда; 8. 
Учебно-тренировъчен център; 9. Механични работилници за бл. 1 до 4; 10. 
Специален корпус за 1 и 2 бл.; 11. Специален корпус за 3 и 4 бл.; 12. Хранилище 
за отлежаване на ядрено гориво; 13. Информационен център; 14. Спомагателни 
административни сгради.  
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1.5 Етапи на реализиране на инвестиционното предложение  
Актуализирана стратегия за извеждане от експлоатация на 1- 4 

блокове на АЕЦ “Козлодуй”  
На 25 април 2005г. Р. България подписа Договор за присъединяване към 

Европейския Съюз и официално се присъедини на 1 януари 2007г. Като част от 
това споразумение, българското правителство пое ангажимент да спре 3 и 4 
блок на АЕЦ “Козлодуй” до края на 2006г. С оглед на това задължение през юни 
2006г. е изготвена актуализираната стратегия за извеждане от експлоатация на 
блоковете 1 -4 на АЕЦ „Козлодуй” [7].  

Основната причина за разработване на актуализираната стратегия за ИЕ 
през 2005г. е фактът, че блокове 3 и 4 на АЕЦ “Козлодуй” трябваше бъдат 
спрени окончателно в края на 2006г. и след това да се планират процесите по 
тяхното ИЕ.  

Ето защо се наложи разработване на Актуализирана стратегия за ИЕ не 
само на 1 и 2 блокове, но общо за блокове 1-4, като се отчетат всички свързани с 
това икономически, социални и други фактори.  

Стратегията за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ 
“Козлодуй” е базирана на преглед на съществуващата проектна документация за 
извеждане от експлоатация на блокове 1&2, актуалните международни 
тенденции при извеждане от експлоатация, и пространния опит от проекти в 
Обединеното Кралство, Франция и други страни.  

На базата на тази информация е актуализирана стратегията за извеждане 
от експлоатация на блокове 1&2, АЕЦ “Козлодуй”, като се изготвя съвсем нова 
стратегия за извеждане от експлоатация, включваща и блокове 3&4.  

Актуализираната стратегията за извеждане от експлоатация на блокове от 
1-4 на АЕЦ “Козлодуй” с непрекъснат демонтаж се базира на следните 
допускания:  

- Блокове 3 и 4 са спрени  в края на 2006г.; 
- Решението за извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2, както и за 

3 и 4, е взето;  
- Хранилището за сухо съхранение на отработено ядрено гориво да 

бъде въведено в експлоатация  
- Проектът за извличане и преработване на твърдата фаза на БКО е 

изпълнен;  
- Националното хранилище за радиоактивни отпадъци трябва е 

въведено в експлоатация. 
При разработване на актуализираната стратегия е извършен задълбочен 

анализ на международния опит, възможните варианти за извеждане от 
експлоатация, техните предимства и недостатъци. Резултатът от анализа е даден 
в Приложение 12 на актуализирана стратегия за извеждане от експлоатация на 
1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” [7]. Сравнителната схема между 
актуализираната и първоначалната стратегии е показана на фигура 1.5-1. От нея 
се вижда, че при първоначалната стратегия съществува промеждутъчен период 
от 35 години между подготвителните работи и началото на демонтажа и 
прекъсване в процеса на управление на отпадъците. В стратегията с непрекъснат 
демонтаж подготвителните работи започват по-рано и преминаването към 
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демонтаж става без значително прекъсване. Процесите на управление на 
отпадъците се осъществяват без прекъсване и разпределението на работата е по-
равномерно. Ако лицензията за извеждане от експлоатация на блокове 1&2 
влезе в сила на през 2013г. демонтажните дейности биха могли да започнат през 
2013г., което е четири десетилетия по-рано от планираното в първоначалната 
стратегия. В основата на актуализираната стратегия за извеждане от 
експлоатация се предлага плавно, равномерно и непрекъснато използване на 
човешките и финансовите ресурси, както и на съоръженията за преработване на 
РАО. При този подход непрекъснатият демонтаж представлява комбинация от 
двата възможни варианта за извеждане от експлоатация:  

- Незабавен демонтаж на определени съоръжения или оборудване; 
- Отложен демонтаж на други съоръжения или оборудване.  

 

 
Фиг. 1.5-1 Сравнителна схема между първоначалната и актуализираната 

стратегии  
Прилагането на актуализираната стратегия не допуска прекъсване при 

използване на ресурсите за извеждането от експлоатация (човешки, финансови 
и технически).  

Спецкорпусите са изключени от зоната за безопасно съхранение, за да се 
даде възможност за преработване на експлоатационните РАО.  

Продължителността на безопасното съхранение може да бъде гъвкава, с 
цел да се позволи плавно продължение на демонтажните дейности, след като е 
завършил демонтажът извън зоната на безопасно съхранение.  
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Актуализираната стратегия за ИЕ от експлоатация на блокове от АЕЦ 
“Козлодуй” е приета през месец юни 2006г. [7].  

Общо описание на актуализираната стратегия  
Актуализираната стратегия за непрекъснат демонтаж при извеждане от 

експлоатация на блокове 1 - 4 на АЕЦ “Козлодуй” включва следните два етапа:  
- Етап 1: Подготовка и контролиране на Безопасно съхранение на 

Реакторни отделения 1 и 2 и демонтаж на оборудването извън Зоната 
на безопасно съхранение;  

- Етап 2: Отложен демонтаж на оборудването в рамките на зоната на 
безопасно съхранение и освобождаване на сградите от регулаторен 
контрол.  

В Етап 1 са включени фазите на Подготовка за безопасно съхранение и 
Контролиране на безопасно съхранение, както и демонтаж на оборудването 
извън Зоната за безопасно съхранение.  Безопасното съхранение на Реакторно 
отделение 1 и Реакторно отделение 2 се подготвя в рамките на две годишен 
период, следвайки процедурите, описани в [7]. В съответствие с предварителния 
график, подготовката за безопасно съхранение на блоковете трябва да започне 
след влизане в сила на лицензията им за извеждане от експлоатация.  

Успоредно с това се планира демонтаж на оборудването извън Зоната за 
безопасно съхранение, като се започне с оборудването в незамърсените сгради и 
в Машинна зала на блокове 1-4, а именно:  

- Демонтаж на незамърсеното оборудване;  
- Демонтаж на турбините;  
- Демонтаж на втори контур.  
Тези три типа дейности могат да бъдат изпълнявани паралелно или 

последователно, в зависимост от наличието на средства във „Фонда за 
извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения”, капацитета на 
съоръженията за сортиране, намаляване на размерите и измерване за 
освобождаване от регулаторен контрол, както и на базата на политиката на 
заетостта на АЕЦ “Козлодуй”. Краят на Етап 1 ще бъде определен от 
завършването на демонтажа извън Зоната за безопасно съхранение.  

В Етап 2 ще бъде извършен демонтаж на оборудването в Зоната на 
безопасно съхранение. Краят на Етап 2 ще бъде определен от завършването на 
демонтажа и на дейностите, свързани с освобождаване на сградите от 
регулаторен контрол. Според Стратегията за непрекъснат демонтаж [7], 
Спецкорпусите (СК) и Вентилационните комини (ВК)е са изключени от Зоната 
за безопасно съхранение, което позволява използването им като съоръжения за 
управление на радиоактивни отпадъци преди Зоната за безопасно съхранение да 
бъде отворена отново. Обхватът на безопасното съхранение е ограничен до 
Реакторно отделение 1 и Реакторно отделение 2, свързващите ги естакади и 
СБК1, както е показано на фиг. 1.5-2.  
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Заб. В жълто е обозначена зоната на Безопасно съхранение (БС) тук се включва и СБК 1.  
Фиг. 1.5-2 Зона, планирана за Безопасно съхранение при актуализираната 

стратегия  
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1.6 Производствена структура  
Цялостният процес на подготовка и извеждане от експлоатация съгласно 

приетата Алтернатива за непрекъснат демонтаж може да се раздели на следните 
основни етапи, включващи съответните дейности:  

- Етап на подготовка за ИЕ  
- Етап 1 на ИЕ 
- Етап 2 на ИЕ  
- Етап Закриване и рекултивация.  
План-графикът и описанието на дейностите по ИЕ на блокове 1-4 за 

избраната стратегия за ИЕ са описани в Плана за извеждане от експлоатация на 
блоковете [36].  

По време на изпълнението на горните етапи: Етап на Подготовка на 
извеждане от експлоатация, Етап 1 и Етап 2 на извеждане от експлоатация и 
Етап закриване и рекултивация ще се осъществяват различни видове дейности 
по управление на отпадъците.  

След сортиране на демонтираните материали, в зависимост от степента 
на замърсяване, те могат да бъдат:  

- Освободени от контрол и транспортирани извън площадката на АЕЦ 
“Козлодуй”, без или след дезактивация;  

- Съхранявани за протичане на естествен радиоактивен разпад;  
- Предавани като РАО за подходящо преработване и кондициониране.  

1.6.1 Основни дейности, инсталации и съоръжения 
Целта на този раздел е да се опишат дейностите от ЕПИЕ, Етап 1 и Етап 

2 по извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” и Етап 
закриване и рекултивация и прилаганите принципи на безопасност.  

Всички дейности, които ще се провеждат трябва да бъдат съобразени с 
опазване здравето и безопасността на персонала и населението и защита на 
околната среда. Основните принципи за безопасност са дадени в плана по 
извеждане от експлоатация [36].  

1.6.1.1 Основни дейности, свързани с реализацията на ИП  
Дейностите по извеждане от експлоатация ще бъдат предварително 

планирани, като това включва и изработване на план-графици за работите по 
демонтаж на оборудването.  

За всяка от дейностите или група от дейности по ИЕ се предвижда, в 
зависимост от сложността й, изготвянето на работен пакет/процедура, 
съдържаща подробно описание на дейностите заедно със следната информация:  

- Брой, квалификация и опит на участващите хора;  
- Дейности по обучение на участващите хора;  
- Оборудване и съоръжения за изпълнение на дейността 
- Необходимо защитно оборудване;  
- Спомагателни дейности;  
- Прибори за измерване на радиоактивност;  
- Време, необходимо за извършване на дейността;  
- Очаквани дози съгласно принципа ALARA.  
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ДП “РАО” ще изготви тези работни пакети за Етап 1, в съответните 
срокове, след което информацията ще бъде отразена в окончателната версия на 
ОAБ при ИЕ. Разработването им ще се основава на основните принципи за 
безопасност дадени в документа [36]. Това осигурява условията за изпълнение 
на тези принципи за дейностите в етапа по подготовка на БС, БС и демонтаж на 
системи и оборудване извън зоната за БС. Изпълнението на тези принципи за 
радиационната защита на персонала при нормална експлоатация са дадени в 
глава 10, за всички останали случай са дадени в глава 6 на документа [36].  

В плана за извеждане от експлоатация на 1 до 4 блокове на АЕЦ 
“Козлодуй” [36] са описани дейностите, предвидени за Етап 1 от извеждането от 
експлоатация на тези блокове. В Етап 1 са включени фаза на Подготовка за 
безопасно съхранение и фаза на Контролиране (експлоатация) на безопасното 
съхранение, както и Демонтаж на оборудване извън Зоната за безопасно 
съхранение.  

Демонтажът на оборудването извън Зоната за безопасно съхранение 
започва с оборудването в незамърсените сгради и в Машинна зала на блокове 1 
до 4 и включва:  

- Демонтаж на незамърсеното оборудване;  
- Демонтаж на турбините;  
- Демонтаж на втори контур.  
Тези три дейности могат да бъдат изпълнявани паралелно или 

последователно в зависимост от наличието на средства във „Фонда за извеждане 
от експлоатация на ядрени съоръжения”, капацитета на съоръженията за 
сортиране, намаляване на размерите и измерване за освобождаване от 
регулаторен контрол, както и на базата на политиката на заетостта на АЕЦ 
“Козлодуй”. Краят на Етап 1 се определя от завършването на демонтажа извън 
Зоната за безопасно съхранение.  

Демонтажът на оборудването в Зоната на безопасно съхранение е 
планиран за Етап 2 от ИЕ. Краят на Етап 2 ще бъде определен от завършването 
на демонтажа и на дейностите, свързани с освобождаване на сградите от 
регулаторен контрол.  

По време на изпълнението на горните етапи: Етап на Подготовка на 
извеждане от експлоатация, Етап 1 и Етап 2 на извеждане от експлоатация, ще 
се осъществяват различни видове дейности по управление на отпадъците. 

След сортиране на демонтираните материали, в зависимост от степента 
на замърсяване, те могат да бъдат: 

- Освободени от контрол и транспортирани извън площадката на АЕЦ 
“Козлодуй”, без или след дезактивация; 

- Съхранявани за протичане на естествен радиоактивен разпад; 
- Предавани като РАО за подходящо преработване и кондициониране. 
Разбивката на работата по дейности съдържа основните структурни 

компоненти, които дават представа за общата рамка и структура на прехода от 
експлоатация, изваждане на ОЯГ към извеждане от експлоатация и демонтаж. 
Тя е разработена в съответствие с [7].  

Целта на тази разбивка е да съдейства при планирането, управлението и 
контрола на работата по извеждане от експлоатация. Тя предоставя рамката за 
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управленски и финансов надзор на програмата за извеждане от експлоатация и 
позволява разработването на графици.  

След определяне на дейностите от по-ниско ниво, към разбивката на 
работата по дейности ще се добавят времетраенето, сроковете и разходите. Това 
от своя страна ще позволи да се направи анализ на човешките ресурси отдолу 
нагоре и да се изготви подробен график.  

Дейностите по извеждане от експлоатация на блоковете съгласно [7] се 
подразделя на следните основни ключови стъпки:  

- Дейности по подготовка на ИЕ; 
- Дейности при прекратяване на експлоатацията на съоръжението; 
- Закупуване на основно оборудване и материали; 
- Безопасно съхранение на РО 1 и демонтаж на оборудване извън 

зоната на БС – Етап 1; 
- Отложен демонтаж на оборудване вътре в зоната за безопасно 

съхранение и освобождаване от контрол на сгради за използване за 
други цели – Етап 2;  

- Преработка на отпадъци, съхранение и погребване; 
- Физическа охрана на площадката, надзор и поддръжка; 
- Управление на проекти, инженеринг и поддръжка; 
- Управление на горивото и ядрените материали. 
Всяка от тези ключови стъпки включва подзадачи от второ ниво.  
Доставка на материали и съоръжения  
Всички дейности по доставките включват съоръжения и материали, 

необходими за изпълнение на дейностите по ИЕ на блоковете . Тези доставки са 
разделени на 4 групи както следва:  

- Основни съоръжения за демонтаж (с изключение на съоръженията за 
демонтаж на корпусите на реакторите и ВКУ);  

- Съоръжения и компоненти за дезактивация и поддържащи средства;  
- Съоръжения за радиационна защита;  
- Съоръжения за осигуряване и поддържане на безопасността на 

блоковете за дълъг период от време.  

1.6.1.1.1 Дейности в ЕПИЕ  
Дейности при прекратяване на експлоатацията - Експлоатация в 

режим “Е” и изваждане на ядреното гориво от блоковете  
Съгласно приетата през юни 2006г. актуализирана стратегия за 

извеждане от експлоатация [7] се предвижда до получаване на лицензии от АЯР 
за започване на дейностите по извеждане от експлоатация (планирано за средата 
на 2013 за 1 и 2 и за края на 2013 за 3 и 4 блокове), блоковете да се експлоатират 
в режим ”Е”. За този период е необходимо блоковете да бъдат поддържани в 
безопасно експлоатационно състояние със спазване на действащите и 
допълнително уточнени изисквания в технологичните регламенти и 
експлоатационните инструкции, както и запазването на необходимия персонал.  



Доклад за оценка на въздействието върху околната среда  от 
извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” 

Ред: 02 
Дата: 2013-04-12 
Реф:П16Д09Ред02_ДОВОС 

П16Д09Ред02_ДОВОС – Глава 1 Статус: Окончателен  

 

 
EE nn ee rr gg yy   II nn ss tt ii tt uu tt ee   JJ SS CC

20, Fr. Joliot – Courie Str.1113 Sofia, Bulgaria  Tel:(+359 2) 963 45 76, Fax: (+359 2)963 40 38, 
E- mail: office@eninbg.com  

 

 

Глава 1/Стр. 42 от 154 

 

Дейности по подготовка на извеждането от експлоатация – 
включително радиологично обследване и отстраняване на опасни и други 
отпадъци останали от експлоатацията на блоковете  

Съгласно актуализираната стратегия [7] се предвиждат следните 
дейности по подготовка на извеждането от експлоатация:  

- Подготовка на план за преходния период, включващ програма за 
намаляване на броя , преквалификация и обучение на персонала;  

- Определяне на системи и оборудване, които не са важни за 
безопасността и не съдържат радиоактивни вещества над нивата за 
освобождаване от контрол и чийто демонтаж може да започни преди 
получаването на разрешение за извеждане от експлоатация;  

- Провеждане на радиологично обследване на блоковете за целите на 
планирането на демонтажните дейности и за получаването на 
разрешение за извеждане от експлоатация;  

- Дозиметрично картиране на потенциално замърсени участъци;  
- Детайлно планиране на бъдещите дейности по извеждане от 

експлоатация.  

Дейностите по събиране, сортиране, преработване и транспортиране 
на отпадъците получени от: 

- Дезактивация на ШПР,  
- Дезактивация на БАП, БОК и на стелажите за отработено гориво; 
- Oт почистването/отстраняването на утайките, отложени по пода на 

БАП, БОК; 
- Oт пълното дрениране на БОК и на БАП;  
- Премахването на термоизолацията, като се очаква значителна част от 

нея да е радиоактивна; 
- Дренажите на спецпералнята/банята; 
- Изразходваните разтвори за почистване на пода; 
- Отстраняване/подмяна на вентилационните филтри; 
- Дезактивацията или премахването на някои "горещи точки", които 

може да доведат до високо облъчване на персонала или при 
подготовката, или при експлоатацията на БС;  

- Демонтиране на оборудване и апаратура, намиращи се на границата 
на изолираните замърсени контури, чиято цялост не може да се 
гарантира за периода на БС; 

- РАО от операции на почистване/дезактивация. 

Управление на отпадъците  
Характерна особеност за блоковете е наличието на големи обеми 

непреработени РАО, генерирани при експлоатацията на блоковете. 
Преобладаващата част от тези РАО са ниско и средноактивни краткоживеещи 
съгласно терминологията на МААЕ. Предпоставка за това е, че блоковете са 
проектирани в съответствие с концепцията за събиране и съхраняване на РАО 
на площадката на АЕЦ до етапа на извеждането им от експлоатация. 

В [36] са показани основните дейности по управление на отпадъците, 
които ще изпълнява персонала до 2018 год. са:  

- Отстраняване на опасни и горими отпадъци;  
- Отстраняване на топлоизолация;  
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- Подготовка за дейности по извличане на натрупаните от 
експлоатацията на блоковете РАО;  

- Лабораторни анализи на РАО;  
- Експлоатация на временни хранилища за РАО;  
- Въвеждане в експлоатация на инсталация за измерване при 

освобождаване от контрол;  
- Въвеждане в експлоатация и експлоатация на инсталация за изгаряне 

на РАО; 
- Изваждане и кондициониране на отработени йонообменни смоли;  
- Фрагментиране на твърди отпадъци;  
- Дезактивация на оборудване и на метални отпадъци с цел 

освобождаването им от контрол;  
- Третиране на ниско активни течни отпадъци;  
- Подготовка на ежегодни планове за количествата РАО, които ще се 

предават на ДП „Радиоактивни отпадъци”, с цел определяне на 
годишните разходи за предаваните отпадъци;  

- Предаване на непреработени и кондиционирани РАО за преработка, 
съхраняване и погребване на ДП „Радиоактивни отпадъци”;  

- Управление на конвенционални отпадъци;  
- Експлоатация на временно хранилище за преходни РАО;  
- Въвеждане на данните за РАО и конвенциални отпадъци в База 

Данни DeManS и поддържане на отчетност.  
- Управление на отработеното ядрено гориво (ОЯГ) след изваждането 

му от блоковете  
Съгласно [7] дейностите по управление на отработено ядрено гориво до 

2012 включват:  
- Съхраняване на отработилото ядрено гориво в басейните за 

отлежаване на блокове 1 до 4 и в хранилището за съхраняване “под 
вода” и в хранилището за „сухо” съхраняване на площадката на АЕЦ 
“Козлодуй”;  

- Безопасно управление и съхраняване на активираните отпадъци, 
свързани с експлоатацията на ядреното гориво (облъчени касети 
екрани, надставки АРК и приводи СУЗ);  

- Управление на информацията и данните за ядреното гориво 
посредством информационна система за контрол и отчет на ядреното 
гориво;  

- Физическа защита на ядрения материал.  
- Преддемонтажна дезактивация  
При извеждане на блоковете от експлоатация, дезактивацията се 

използва за да се редуцира облъчването на персонала и населението чрез 
отстраняване на продуктите от разпада и активацията, съдържащи се в 
отложенията, пасивиращия слой и праха на съоръженията. Други причини за 
извършване на дезактивация са осигуряване на възможност за евентуално 
повторно използване и рециклиране на материалите, както и на съответствие с 
критериите за приемане на радиоактивните отпадъци за погребване [17].  

Целите на дезактивацията при извеждане от експлоатация на блокове 1 
до 4 на АЕЦ “Козлодуй” са следните:  
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- Да се намали мощността на дозата при извършване на дейностите по 
време на подготовка на БС, БС и демонтажа;  

- Да се намали замърсяването на оборудването и материалите до 
стойности, отговарящи на нивата за освобождаване от контрол, 
определени в член 129, ал. 1 от [17];  

- Да се избегне неконтролираното разпространение на замърсяването 
по време на БС.  

Горните ползи трябва да бъдат балансирани спрямо:  
- Радиологичното натоварване на персонала, извършващ 

дезактивацията;  
- Разходите за дезактивация и управление на вторичните РАО.  
Основната разлика между дезактивацията, провеждана по време на 

извеждане от експлоатация и рутинната дезактивация, провеждана по време на 
експлоатация на блоковете, произтича от факта, че корозията, предизвикана от 
дезактивацията не представлява проблем. Следователно, могат да се използват 
дезактивиращи рецептури, използващи по-концентрирани или по-агресивни 
реагенти.  

Очакваните резултати от дейностите от дезактивацията са:  
В машинна зала С дезактивацията на замърсеното оборудване в МЗ се 

цели освобождаване от регулаторен контрол на цялото количество черни и 
цветни метали, намаляване количеството на неметалите (главно бетон), които 
подлежат на съхраняване и погребване като РАО и създаване на възможност за 
използване на МЗ за други цели.  

Дезактивацията на металите ще се извърши в ЦНРД след демонтиране на 
оборудването.  

В спецкорпус 1 (СК 1) и Спецкорпус 2 (СК 2). С дезактивацията на 
замърсеното оборудване в СК1 и СК2 се цели освобождаване от регулаторен 
контрол на не по-малко от 90% от металите и намаляване количеството на 
неметалите (главно бетон и епоксидна смола от подовите покрития), които 
подлежат на съхраняване и погребване като РАО.  

Дезактивацията на металите ще се извърши в ЦНРД след демонтиране и 
нарязване на оборудването.  

В реакторно отделение 1 на блокове 1&2 и Реакторно отделение 2 на 
блокове 3&4. С дезактивацията на замърсеното оборудване в реакторно 
отделение 1 на блокове 1&2 и реакторно отделение 2 на блокове 3&4 се цели 
освобождаване от регулаторен контрол на не по-малко от 80% от повърхностно 
замърсените метали. Дезактивация на активираното оборудване не се 
предвижда.  

Методи за дезактивация  
Подробно описание на методите на дезактивация, както и необходимото 

оборудване за извършването и са представени в [39].  

Дезактивация на първи контур  
За дезактивация на първи контур ще се използва цериевия процес. Той е 

от регенеративен тип и има коефициент на дезактивация DF >> 1000.  
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Дезактивация на резервоари и басейни  
Съгласно техническия проект за извеждане от експлоатация на блокове 1 

и 2 на АЕЦ “Козлодуй” [6], както и на Плана за ИЕ на тези блокове [36] се 
предвижда дезактивация на замърсени с радиоактивни вещества резервоари и 
басейни. Такава дезактивация на замърсени с радиоактивни вещества 
резервоари и басейни се предвижда и за 3 и 4 блокове.  

За дезактивация на повърхностите на ШПР, БОК, стелажите на БОК и 
други подобни големи резервоари, за преработване на водата в тях, както и за 
кондициониране на получените РАО, се използва оборудване, доставено по 
проект 4а в [11].  Доставеното оборудване трябва да осигури:  

- Коефициент на дезактивация ≥ 20 за дезактивация на повърхности;  
- Коефициент на дезактивация ≥ 50 за дезактивация на водата;  
- Мощност на дозата след дезактивация ≤ 14μSv/h.  
За дезактивация на БАП ще се използва оборудване, доставено по проект 

4б [36].  
Основните стъпки на дезактивацията на БОК са:  
- Да се проведе радиологично обследване на басейните за отлежаване 

на касетите, стелажите в БОК и шахтите за презареждане на 
реакторите на блокове 1 до 4;  

- Да се дезактивират стените, подовете и другите компоненти на 
басейните и резервоарите;  

- Да се дезактивират стелажите в БОК;  
- Да се отстрани утайката и твърдите отпадъци от дъното на 

басейните;  
- Да се филтрира замърсената вода в басейните за отстраняване на 

неразтворими примеси;  
- Да се отделят, концентрират и поставят в контейнери 

радиоактивните отпадъци, получени при тези дейности.  
Целите на дезактивацията са следните:  
- Да се минимизира дозовото натоварване на персонала при бъдещи 

дейности по извеждане от експлоатация, спазвайки изискванията на 
[16].  

- Да се минимизира разпространението на радиоактивно замърсяване 
по време на дейностите по ИЕ.  

Доставени са следните съоръжения (Проект 4а виж [36]):  
- Съоръжение за дезактивация на пода и стените на басейните и 

системата за филтриране на водата;  
- Плуващ повърхностен пеноуловител с интегрирана смукателна 

помпа и филтър;  
- Подводна система за почистване с вакуум;  
- Устройство за улавяне на предмети под вода;  
- Помпа с високо налягане и съоръжение за насочване на водната 

струя; 
- Подводна система за осветление;  
- Подводна система за телевизионно наблюдение;  
- Система за гама-мониторинг;  
- Контейнери с биозащита за пренасяне на филтри.  
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За дезактивацията на БОК, стелажите на БОК и ШПР, (съгласно Проект 
4а в [36]) се прилага следната технология:  

Начално установяване на радиологичните характеристики  
Провежда се начално установяване на радиологичните характеристики на 

повърхностите, които ще бъдат обработвани. Целта на тази задача е да се 
установят началните радиологични условия за работа и определяне на възможни 
горещи точки, както и се даде количествена оценка на дезактивацията в края на 
процеса.  

Взимат се проби от водата и от утайката за целите на радиологичното 
обследване, ползвайки оборудване и процедури на АЕЦ “Козлодуй”.  

Радиологичното обследване включва измервания над стелажите, 
достъпните стени и дъното на БОК, а също така и на стените на ШПР. Това се 
извършва с подводна система за радиационно наблюдение, състояща се от 
водонепроницаема гама-сонда с физическа защита, свързана със система за 
измерване на мощността на дозата, която позволява дистанционно управление, 
дисплей и запис на данните.  

Сондата ще се движи в басейна посредством съществуващия в апаратно 
отделение мостов кран или друго подобно съоръжение. Резултатите от 
измерванията се записват и се посочва дали са свързани с определена 
траектория или са точкови замери. Мястото на измерването се отбелязва по 
отношение на определена точка (например ъгълът на басейна).  

Дезактивация на стелажите в БОК  
Дезактивацията на стелажите се провежда в следната последователност:  
- Стелажите са демонтирани в БОК посредством наличния в АЕЦ 

инструментариум, предназначен за тази дейност. Всяка част се 
измерва на няколко места, и след това се изважда от БОК и се 
промива с ХОВ при ниско налягане по време на изваждането. След 
това първо почистване, ако нивата на радиация са под 10μSv/h 
мощност на дозата на гама лъчение на 0.1m от повърхността 
(съгласно проектната процедурата за дезактивация в проект 04а от 
[36]);  

- Ако мощността на дозата надхвърля указаната стойност, се провежда 
второ почистване. То се извършва с четките на системата за 
почистване на басейна;  

- След второто почистване, ако нивата на мощността на дозата са под 
допустимите, стелажът се транспортира в мястото за складиране 
след изсъхване;  

- При необходимост се извършва и трето почистване с използване на 
подводен хидролазер;  

- По време на процесите по дезактивация трябва да функционира 
плаващ уред за обиране на пяна от повърхността, с цел да филтрира 
повърхностния слой на водата;  

- Утайките и другите неразтворими частици, получени от 
почистването на стелажите, се всмуквани посредством подводна 
вакуумна система. Твърдите частици с различни размери се уловят 
от груби филтри за частици с размери до 3 mm, следвани от 
касетъчна филтрираща система. Филтриращата система (груби 
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филтри и касетъчни филтри) трябва да отделя твърдите 
радиоактивни отпадъци от водата, а водата се връща обратно в 
басейна. Филтриращите системи имат индикатор за разлика в 
налягането, с цел да се контролира задръстването на касетката на 
филтъра.  

Периодично се измерва радиационното състояние на касетъчния филтър, 
с цел да се следи акумулираната радиоактивност. Касетъчните филтри се 
изваждат, когато разликата в наляганията или радиационното състояние 
достигнат определени гранични стойности.  

След дезактивацията на всяка част се провежда измерване на 
радиологичните характеристики с цел да се изчисли достигнатия коефициент на 
дезактивация. Ако все още има “горещи точки”, те трябва да бъдат 
дезактивирани още един път.  

Дезактивация на стените и дъното на БОК и ШПР  
След изваждане на стелажите от БОК се провежда и неговата 

дезактивация.  
Предварително се съставя радиологична карта, за установяване на 

“горещите точки”.  
Дезактивацията на басейните се провежда под вода, посредством 

едновременно работещи, но отделни системи, с цел да се предотврати 
повторното суспендиране на утайката и да се минимизират дозите и 
дисперсията на замърсяването. Дезактивацията се прави по следната 
технологична схема:  

- Според радиологичната карта, работата по дезактивацията започва 
от най-високо активните зони;  

- Почистване на стените и дъното на БОК с помощта на “Съоръжение 
за дезактивация на дъното и стените на басейните и системата за 
филтриране на водата”.  

- Радиоактивното замърсяване се отстранява посредством две въртящи 
се четки и се засмуква през оста на четките във филтърна система;  

- При необходимост се прилага и водна струя под високо налягане, 
създадена от помпа с високо налягане и насочена от специално 
съоръжение (хидролазер); 

- Очистването на водата се извършва с повърхностен пеноуловител, 
подводен уловител на предмети и подводна вакуумна почистваща 
машина. Утайките се задържат във филтърните касети, които се 
сменят при достигане на граничните стойности на пада на 
налягането и/или на мощността на дозата.  

- Малките предмети се събират в чували, а предмети по-тежки от 40 
kg могат да се поставят в подводен контейнер;  

- За безопасно транспортиране на отработените филтри са предвидени 
защитни контейнери. Всички манипулации с отработените филтри се 
осъществяват под вода. Мощността на дозата от контейнера във 
въздуха не трябва да надхвърля стойностите 2.0mSv/h (измерена на 
контакт) и 0.1mSv/h на разстояние 1m от външната повърхност на 
контейнера;  

- За подпомагане на дейностите под вода са предвидени подводни 
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системи за осветление и телевизионно наблюдение;  
- За извършване на радиационния контрол по време на всичките 

операции са предвидени повърхностен дозиметър за непрекъснато 
наблюдение и гама-сонди.  

- Извършват се радиологични измервания за да се установи 
достигнатата степен на дезактивация;  

- След като се достигне желаното ниво на дезактивация на стените и 
дъното на БОК, цялото количество вода се филтрира през филтрите 
на СВО-4.  

За дезактивация на стените на ШПР, нивото на водата трябва да бъде до 
нивото, използвано при презареждане. След измерването на радиологичните 
характеристики на стените на ШПР, в случай че нивото на замърсяване е по-
високо от допустимото, се провежда дезактивация с вода при високо налягане 
до достигане на допустимите нива на замърсяване. Стените и пода се 
обработват с четка, за “горещите точки”.  

При дезактивацията на БОК и ШПР трябва да бъдат изпълнявани 
стриктно създадените за тази цел процедури и инструкции.  

1.6.1.1.2 Дейности в Етап 1 на ИЕ  
Управление и поддръжка на площадката  
Тук се включват всички дейности свързани с управлението на проекта и 

поддържането на площадката.  
Управление на блоковете, които се извеждат от експлоатация:  
- Ръководство на блоковете, които се извеждат от експлоатация;  
- Планиране и контрол на разходите;  
- Контрол на документацията и отчетите на дейностите;  
- Осигуряване на качеството;  
- Администриране на подизпълнители;  
- Връзки с обществеността.  
Техническо осигуряване:  
- Подаване на ел. енергия и други необходими флуиди (масло, вода, 

пара, сгъстен въздух и др.); 
- Доставки и складово стопанство; 
- Помощни/ поддържащи услуги; 
- Радиационна защита и мониторинг; 
- Безопасни и здравословни условия на труд; 
- Наладка/изграждане на временни съоръжения; 
- Изменение на конфигурацията на площадката; 
- Поддържане на площадката, пътищата, паркинги, канализация и т.н. 
Административно осигуряване:  
- Планиране/управление на човешките ресурси; 
- Обучение; 
- Бюджет и финансови дейности; 
- Осигуряване на качеството; 
- Договори - подготовка на технически спецификации за провеждане 

на конкурси, избор на изпълнители/ подизпълнители и подготовка на 
договори. 

Експлоатация:  
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- Надзор и поддръжка на безопасното съхранение на Реакторно 
отделение 1 на блокове 1&2 и Реакторно отделение 2 на блокове 
3&4;  

- Експлоатация и поддръжка на сгради, инсталации и съоръжения в 
експлоатация.  

- Физическа защита и пожарна безопасност на площадката. 
- Управление на проекти и инженеринг  
Основните инженерни дейности са свързани с подкрепа на развитието на 

проекта по извеждане от експлоатация включително:  
- Разработка на стратегия на демонтажа, оценка на дозите, избор на 

най-добре разработения сценарий; 
- Проектиране на измененията на сгради (входове, съблекални, 

движение на хора и обслужване на отпадъци); 
- Поддържане на данни за управление на проекти и експлоатация на 

тази система; 
- Изработване на проекти за нови сгради; 
- Координация на подготовката на документацията за искане на 

Разрешения за извеждане от експлоатация на блоковете, лицензиране 
на отделни обекти, инсталации и съоръжения и поддържане на 
връзки с регулаторните органи; 

- Поддържане на данни за управление на проекти и експлоатация на 
системите и въвеждане на данните в Базата Данни DeMans [6, 35];  

- Съдействие при общите инженерни проучвания и радиологичното 
обследване на блоковете; 

- Съдействие на групата за управление на проекта; 
- Аварийно планиране. 
Целта на стратегията на безопасното съхранение, съгласно документа на 

МААЕ [57], е да се приведе ядреното съоръжение в състояние на дълговременно 
безопасно съхранение, като в същото време се намалят нуждите от поддръжка. 
Тази стратегия позволява да се изпълнят определени условия или да се 
осъществят дадени дейности преди да се премине към окончателен демонтаж на 
съоръжението. Безопасното съхранение не води до намаляване на общата 
безопасност на блока.  

Зоната на безопасното съхранение е определена в Актуализираната 
стратегия за извеждане от експлоатация на блоковете 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” 
[7] и е представена на фиг. 1.5-2.  

Тя включва Реакторно отделение 1, в което се намират реактори 1 и 2 и 
Реакторно отделение 2, в което се намират реактори 3 и 4 и свърващите ги 
естакади и СБК1.  

За изпълнение на основната цел на безопасността, а именно, предпазване 
на хората и околната следа от вредното въздействие на йонизиращите лъчения, 
в етапа на подготовка за БС са дефинирани следните конкретни цели:  

- Гарантиране на подходяща радиационната защита;  
- Концепция за ограничаване на дозовото натоварване (ALARA);  
- Гарантиране на общо-промишлена безопасност на работещите;  
- Поддържане на нивата на всички изхвърляния в съответствие с 

нивата разрешени в лиценза.  
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А. Дейности във фазата на Подготовка на Безопасното Съхранение  
Съгласно глава 7 от Плана за извеждане от експлоатация [36], 

дейностите, изпълнявани при подготовката на РО на блокове 1 до 4 за БС 
респективно и за 3 и 4 блокове са групирани както следва:  

- Дейности извън зоната на БС;  
- Дейности по границата на зоната за БС;  
- Дейности в зоната за БС.  
Дейности по границата на зоната за БС:  
- Изолиране на всички връзки на РО с машинна зала и на тези връзки 

със СК-1, които не се необходими;  
- Демонтиране на оборудване и апаратура, намиращи се на границата 

на изолираните замърсени контури, чиято цялост не може да се 
гарантира за периода на БС;  

- Изпълнение на строителни мерки за подготовка за БС.  

Подготовка на системите за БС (дейности в зоната за БС):  
- Маркиране на системите, които остават в работа при ИЕ на 

блоковете с табели;  
- Изолиране на всички системи, които не са нужни за БС 

(Вентилационни, електрически, КИП и А, технологични);  
- Изолиране на работещата част на системите, които остават в работа 

по време на БС от тази, която не остава в работа (Вентилационни, 
електрически, КИП и А, технологични);  

- Отстраняване на флуидите от системите;  
- Отстраняване на опасните материали;  
- Отстраняване на горимите материали;  
- Отстраняване на йодните филтри; 
- Подмяна на аерозолните филтри, оставащи в работа по време на БС;  
- Изключване/ разкачване на всички електрически системи, които не 

остават в работа при БС;  
- Отстраняване на изолацията на системите, които ще се дезактивират;  
- Консервиране на системите и оборудването, които може да се 

използват през или след БС (системи за манипулиране, подемно 
оборудване); 

- Организиране на вентилационните зони (участъци); 
- Приспособяване на съществуващите системи, които са нужни за БС. 
- Монтиране на нови системи, които са нужни за БС; 
- Дезактивация на шахтата за презареждане на реактора;  
- Дезактивация на І-ви контур и свързаното с него оборудване 

(покръгова цериева дезактивация);  
- Дезактивация на БОК и на стелажите за отработено гориво 

(дрениране, отстраняване на отложените по пода утайки, 
дезактивация на стените и пода с използване на доставеното по 
проект 4а оборудване; 

- Дезактивация на БАП (дрениране, отстраняване на отложените по 
пода утайки, дезактивация на стените и пода с използване на 
доставеното по проект 4б оборудване;  

- Дезактивация, дрениране, изплакване, осушаване и изолиране на 
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технологични системи, които не са необходими за БС;  
- Дезактивация или премахване на някои „горещи точки”, които може 

да доведат до високо облъчване на персонала или при подготовката, 
или при експлоатацията на БС;  

- Демонтиране и прехвърляне на замърсено оборудване към зоната за 
БС;  

- Дезактивация на помещения и повърхности.  
Дейности по събиране, сортиране, преработване и транспортиране на 

отпадъците, получени от:  
- Дезактивация на шахтата за презареждане на реактора;  
- Дезактивация на БАП, БОК и на стелажите за отработено гориво (от 

почистването/отстраняването на отложените по пода утайки, от 
пълното дрениране);  

- Премахването на топлоизолацията, като се очаква значителна част от 
нея да е радиоактивна;  

- Дренажите на спецпералнята / банята;  
- Изразходваните разтвори за почистване на пода;  
- Отстраняване / подмяна на вентилационните филтри; 
- Дезактивацията или премахването на „горещи точки” 
- Освобождаване на БВС и БНС от смоли и БКО от твърдата фаза на 

кубовия остатък;  
- Демонтиране на оборудване и апаратура, намиращи се на границата 

на изолираните замърсени контури, чиято цялост не може да се 
гарантира за периода на БС;  

Б. Дейности във фазата на Контролиране на Безопасното 
Съхранение 

Безопасно Съхранение на Реакторно Отделение 1 и Реакторно 
Отделение 2  

Тази фаза се характеризира с минимални дейности по контрол и 
управление, а именно:  

- Периодични обходи и тестване на оборудването;  
- Подмяна на аерозолните филтри;  
- Поддръжка на сградите и съоръженията оставащи в работа;  
- Подновяване на експлоатационните системи по време на БС (при 

необходимост); 
- Инсталиране на калорифери в боксовете на парогенераторите (при 

необходимост).  
Дейности по събиране, сортиране, преработване и транспортиране на 
отпадъците, получени при контролиране на БС  
При контролиране на БС се очаква да се генерират малко количество 

ниско активни отпадъци:  
- Вентилационните филтри, 
- Кондензатът, събран в спецканализацията, 
- Дъждовната вода, събрана около CK-1 и СК-2, 
- Отпадъци от спецпералнята и банята. 
- Демонтаж на системите и оборудването извън зоната на безопасно 
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съхранение – МЗ, Спецкорпус-1 и СК-2;  
- Дезактивация на място преди демонтажа, където се налага; 
- След демонтажна дезактивация 

В. Демонтаж на оборудването извън Зоната за Безопасно Съхранение 
(Машинна зала)  

Планът на АЕЦ “Козлодуй” за демонтаж на оборудването извън зоната за 
БС следва обичайната практика при проектите за извеждане от експлоатация на 
ядрени енергоблокове. За демонтаж на оборудването в машинните зали и други 
спомагателни сгради се използват конвенционални, предимно ръчни или с 
дистанционно управление инструменти и машини за рязане. Първоначално се 
отстраняват по-малки компоненти и съоръжения, за да се направи допълнително 
място за отстраняване и маневриране с големи компоненти.  

Демонтаж на Машинна зала 
Подготвителни дейности  
Преди започване на демонтажните операции се предвижда изпълнението 

на подготвителни дейности както следва:  
- Отстраняване на горещи точки и дезактивация на подове. Целта на 

тази дейност е да се отстрани замърсяване над допустимото преди да 
се започне демонтажа на незамърсени или потенциално замърсени 
системи, като по този начин се предотврати кръстосано замърсяване; 

- Изпразване, измиване и вентилиране на резервоари за смазочни 
материали и горива. По този начин се отстраняват потенциално 
съдържащи се в тях газове и се предотвратява риска от пожар или 
експлозия. 

- Организиране на две зони за намаляване на размерите на 
демонтираното оборудване. Във всяка от зоните ще има:  
 Големи режещи машини: Банциг за хоризонтално и банциг за 

вертикално рязане (машините са дистанционно управляеми);  
 Малки режещи машини за ръчно рязане: флексове и циркуляри, 

термични горелки, ножици; 
 Вентилационна система за обслужване на работните места за 

ръчно рязане и пречистване на въздуха преди изхвърлянето му 
извън МЗ; 

- Отстраняване на изолацията (азбеста) преди демонтажа на 
тръбопроводите, като по този начин се предотвратява възможността 
за вдишване/поглъщане на азбестов прах по време на рязане и 
раздробяване; 

- Осигуряване на достъп на тежките съоръжения; 
- Изготвяне на транспортна схема за контейнерите с отпадъци;  
- Осигуряване на депо за складиране на контейнерите с отпадъците. 
Дейности по демонтажа  
Последователността на операциите при демонтиране на отделните възли 

и компоненти се описва в съответните Работни пакети.  
В таблица 1.6.1.1.2-1 е представена Предварителната програма за 

демонтаж в МЗ за 1 и 2 блокове, същата програма ще бъде реализирана и при 
демонтаж в МЗ за 3 и 4 блокове.  В таблицата е посочено доколко дадената 
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система/оборудване е замърсена, което се отчита при определяне на дозовия 
бюджет за дадената операция. Оценката на възможните замърсявания е 
направена в съответствие с методологията, представена в [36]. В методологията 
са въведени три категории както следва:  

- І категория – оборудване без замърсяване. За освобождаване на 
материала от контрол са необходими контролни измервания на 
материала (избирателна проверка);  

- ІІ категория – потенциално замърсено оборудване. За да се вземе 
решение за освобождаване от контрол, се изисква измерване на 
всички материали;  

- ІІІ категория – замърсено оборудване. Материалът се третира като 
радиоактивен отпадък и в отделни случаи може да бъде освободен от 
контрол след дезактивация и измерване. 

Таблица 1.6.1.1.2-1 Предварителна програма за демонтаж в МЗ нa 1 и 
2 блокове на АЕЦ “Козлодуй”, съгласно [36]  

Код Система; Оборудване 
1.1.1. Отстраняване на горими и вредни материали и демонтаж на 

топлоизолация в МЗ на І и ІІ блок 
1.2.1.  Демонтаж на блочни трансформатори 1÷4  
1.3.1. Демонтаж на генератори 1÷4 
1.4.1. Демонтаж на кондензатния и ВК тракт на ТГ 1÷4  
1.5.1. Демонтаж на питателните трактове на І и ІІ блок 
1.6.1. Демонтаж на главни паропроводи на І и ІІ блок 
1.7.1. Демонтаж на турбините и спомагателното оборудване 
1.8.1. Демонтаж кондензаторите на турбини 1÷4 
1.9.1. Демонтаж на вътрешни строителни конструкции 

 

Генериране на РАО при Подготовката за БС и Контролиране на БС  
Оценката за количествата и вида на РАО, генерирани по време на 

подготовката на БС и контролиране  на БС на блокове 1 до 4 на АЕЦ 
“Козлодуй” е представена в раздели 1.11 и 1.12.  

1.6.1.1.3 Дейности в Етап 2 на ИЕ (Демонтаж в зоната за БС 2)  
Предвижда се едрогабаритното оборудване от първи контур на блоковете 

да се демонтира като едно цяло и да се съхранява в специално изградено на 
площадката хранилище за временно съхраняване на преходни РАО (“decay 
storage”).  

Корпусите на реакторите се предвижда също да бъдат демонтирани 
последни, като едно цяло (без рязане) по ред обратен на реда на монтажа им, 
като за изваждането им от шахтата и прехвърляне в транспортния коридор ще се 
използват намиращите се в РО 250 тонни кранове. Ако е възможно вътрешно-
корпусните устройства ще се поставят обратно в корпуса и ще се транспортират 
до хранилището и съхраняват в един общ контейнер с корпуса. Предвижда се 
корпусите да се съхраняват в стоманени или стоманенобетонни контейнери 
специално изготвени за тази цел.  
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Замърсени съоръжения  
Подробна информация за дейности по демонтиране на сегашния етап не е 

предствена и е необходимо да се изпълни детайлно планиране на тези дейности, 
съгласно опита на EWN [50]. Обща информация за методите, използвани при 
демонтажа е представена по-долу. 

Стратегията на EWN за дейностите по демонтаж на оборудването 
включва раздробяване на компонентите на отделни част, а възможно най-голяма 
големина подходяща за съхранение в хранилищата за радиоактивни отпадъци. 

Важен въпрос за реализиране и контрол на проекта е въвеждането на 
интегриран софтуерен пакет "Система за управление на извеждането от 
експлоатация" (DeManS). Тази система включва следните основни части: 
планиране и пресмятане на проекта, радиационна инвентаризация и 
информационна система за околната среда. 

Тази информация е на база на детайлно планиране на дейностите както 
следва: 

- Постановяване на технологиите за демонтаж;  
- Изисквания за радиационна защита;  
- Изисквания за поддръжка на здравето на работниците;  
- Изисквания или мерки за намаляване на въздействията върху 

природата.  
Технологиите по демонтаж са същите като тези използвани по време на 

ремонтни дейности и дейности по поддръжката.  
Освен това са предвидени нови технологии, например лазерно рязане или 

банциг съоръжения за разглобяване на големи бетонни конструкции. 

Следдемонтажна дезактивация и третиране на генерираните РАО  
Дезактивация на демонтираните съоръжения  
За дезактивация на демонтираните съоръжения при ИЕ на 1 -4 блокове са 

описани различни методи за дезактивация [36, 39].  

Дезактивация с водна струя  
Оборудването, необходимо за дезактивацията с водна струя вода под 

високо налягане, е следното:  
- Херметична кабина с възможност за транспортиране на материалите 

през нейните врати и таван;  
- Компресор за вода под високо налягане до 200 MPa;  
- Въртяща се маса;  
- Кран.  
Кабината се свързва с филтрираща вентилационна система и система за 

преработване на водата. 

Абразивна дезактивация  
Оборудването, необходимо за мокра абразивна дезактивация, е следното 

[19]:  
- Херметична кабина с възможност за транспортиране на материалите 

през нейните врати и таван;  
- Компресор с налягане до 1MPa;  
- Въртяща се маса;  
- Кран.  
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Кабината се свързва към филтрираща вентилационна система и система 
за рециклиране на абразива.  

Химическа дезактивация с фосфорна киселина  
Фосфорната киселина дезактивира повърхности от въглеродна стомана 

чрез образуването на филм от железен фосфат. Фосфорната киселина се 
използва за директно прилагане към замърсени железни или стоманени детайли 
или повърхности. Оборудването, необходимо за химическа дезактивация с 
фосфорна киселина, е [39]:  

- Вана с обем 2.5 m3;  
- Вана с обем 5 m3;  
- Кран.  
Помещението за химическа дезактивация трябва да бъде свързано с 

филтрираща вентилационна система, както и със спецканализация.  
Електрохимическа дезактивация с оксалова киселина  
Оборудването, необходимо за електролитна дезактивация с оксалова 

киселина, е следното:  
- Две електролитни вани с обем по 2.00 m3;  
- Токоизправител 2000 А;  
- Токоизправител 1000 А;  
- Кран.  
Помещението за дезактивация трябва да бъде свързано с вентилационна 

и филтрираща система, както и със спецканализация.  

Ултразвукова дезактивация  
За ултразвукова дезактивация в разтвори на основи или киселини на 

метални детайли, възли и инструменти се използва ултразвукова апаратура. 
Апаратурата е предназначена да работи при температури на химическите 
разтвори от 20°С до 100°С.  

Разтворите, използвани при ултразвуковия метод за дезактивация са 
същите, както при химичния метод за дезактивация.  

В повечето случаи желания резултат от дезактивацията се постига, когато 
методите се прилагат комбинирано-последователно.  

Активирани компоненти  
Към момента няма налични данни за демонтаж на активираните 

компоненти на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй”. Поради тази причина ще бъдат 
използвани данни и опита на EWN в АЕЦ Грейфсвалд, съгласно [50]. По долу 
на фигурите е представена използваната технология за демонтаж и 
транспортиране на активираните компоненти.  Този процес е приключил в края 
на 2009 г. в АЕЦ Грайфсвалд.  

Корпус на реактора (RPV)  
Сухо разрязване  
Тази технология беше изпитана в АЕЦ Грейфсвалд с неактивирани 

компоненти.  
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Фигура 1.6.1.1.3-1 Транспортиране на корпуса на реактора  

Съхраняване без ВКУ и в защитен цилиндър  
Тази процедура беше реализирана в АЕЦ Грейфсвалд с Корпусите на 

реактори 1, 2 и 5. Съхраняването беше в зала 7 на Mеждинното хранилище 
Норд.  

Съхраняване на Корпусите на реакторите заедно с ВКУ в защитен 
цилиндър  

Тази процедура беше реализирана в АЕЦ Грейфсвалд с Корпусите на 
реактори 3 и 4 (виж фигурите по долу “Транспортиране на Корпусите на 
реактори 3 и 4 в междинното хранилище”). Съхраняването беше в зала 7 на 
Mеждинното хранилище Норд.  

Вътрешно-корпусни устройства (ВКУ)  
Водно рязане  
Тази технология беше тествана в АЕЦ Грейфсвалд и беше реализирана 

чрез водно нарязване на ВКУ на блокове 1 и 2. Мястото за водно нарязване 
беше в бокса на ПГ. Времетраенето на процедурата за водно нарязване на ВКУ 
за 1 и 2 блокове беше 2.5 години.  

 
Фигура 1.6.1.1.3-2 Машина за мокро рязане  

Съхраняване на нарязаните ВКУ в защитно транспортно средство  
Тази процедура беше реализирана за всички ВКУ на Корпуса на реактор 

5 и на ВКУ на Корпусите на реактори 3 и 4 (виж фигурите по долу: 
Транспортиране на ВКУ на блокове 3 и 4).  
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Фигура 1.6.1.1.3-3 Кошница на АЗ  

 
Фигура 1.6.1.1.3-4 Транспортиране до Mеждинното хранилище Норд  

 

 
Фигура 1.6.1.1.3-5 Зала на хранилището за реакторни конпоненти 
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1.6.1.1.4 Етап закриване и рекултивация  
За крайната фаза на закриване и рекултивация, стратегията предвижда в 

дългосрочен план за крайно състояние на промишлената площадка, на която се 
извеждат от експлоатация 1-4 блок на АЕЦ “Козлодуй”, да се определи 
състоянието “кафява поляна”. То ще се постигне с изпълнение на следните 
дейности: демонтаж на оборудването, което не е предназначено за по-
нататъшно използване; освобождаване на сградите и съоръженията, които 
остават в работа от регулаторен контрол; преработка и изваждане на всички 
радиоактивни отпадъци от територията на площадката и довеждане на 
площадката до състояние, подходящо за нуждите на ядрената енергетика или 
други икономически дейности.  
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1.6.1.2 Проектни съоръжения, свързани с извеждането от 
експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ Козлодуй  

Проектите, които до момента са предвидени да бъдат реализирани по 
време на ЕПИЕ и за които ДОВОС ще определи възможността да се очаква или 
не въздействие върху хората и околната среда принципно могат да се разделят 
на няколко типа: 

- Проекти за доставка на оборудване – за измерване и контрол, за 
намаляване на размерите и демонтаж, за третиране и 
кондициониране; 

- Проекти за управление, контрол, обследване, анализ, обучение в това 
число доставка и внедряване на софтуер и др. пиодобрения и  
модернизации на същуствуващите системи за управление; 

- Проекти за изграждане на съоръжения. 
За подпомагане на ИЕ се изпълняват проекти за доставка на съоръжения, 

свързани с управлението на РАО. Teзи проекти са описани подробно в Плана за 
ИЕ на блокове 1 и 4 на АЕЦ “Козлодуй” [36].  

1.6.1.2.1 Проект: Изграждане на Цех за намаляване на размерите и 
дезактивиране (ЦНРД)  

Този проект предвижда изграждане на Цех за намаляване на размерите и 
дезактивация на материали (ЦНРД) [156], получени при демонтажа на 
активирани съоръжения при извеждането от експлоатация на 1-4 блокове.  

Основна цел на ЦНРД е да се достигнат нива на радиоактивно 
замърсяване на обработените материали, позволяващи освобождаване от 
регулаторен контрол, или на нива, при които обработените материали са РАО 
категория 1 с оглед намаляване до минимум на междинното съхраняване и 
обема на РАО за предаване на ДП „РАО” за по-нататъшно управление, 
включително погребване в Националното Хранилище. 

Предназначението на цеха е:  
- Намаляване на размерите на демонтирани материали чрез рязане; 
- Дезактивация на демонтирани материали чрез механични, 

химически и електрохимически способи; 
- Опаковане на материалите в палети /контейнери за дезактивация за 

транспортиране към съоръжението за освобождаване от контрол.  
Съгласно техническата спецификация за проекта [156], ЦНРД трябва да 

се проектира в съответствие с проектните сеизмични характеристики на 
площадката на АЕЦ „Козлодуй”. ЦНРД трябва да се разположи между 
Машинна зала 1, Реакторно отделение 1 и СБК - 1.  

Мястото, с което се разполага между сградите е с размери 72.00m x 
52.00m. Площадката ще бъде разположена във вътрешния периметър на АЕЦ 
“Козлодуй”.  

Позиционирането на ЦНРД трябва да е съобразно подробния 
устройствен план и при спазване на санитарно-хигиенните, противопожарните и 
технологическите изисквания. ЦНРД трябва да е постоянна сграда, с 
технологично обоснована производствена площ, която да осигурява ефективна 
защита от разпространяването на радиоактивни материали в околната среда със 
собствен санитарен пропускник (душове, арки, съблекалня и др.) и 
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вентилационен комин за изхвърляне на отработения въздух към атмосферата. 
Цехът трябва да се раздели на отделни функционални зони, в които да се 
разположат съответните съоръжения и оборудване за намаляване на размерите, 
дезактивация и свързаните с нея спомагателни дейности както и обработка на 
получените при дезактивацията отпадъци, обработка на кабели и др.  

Демонтираните замърсени материали ще постъпват в ЦНРД в 20’ ISO 
контейнер или в палети, поставени в 20’ ISO контейнер. При наличие на 
нефиксирано замърсяване материалите ще бъдат опаковани с полимерни 
материали, за да се намали до минимум замърсяването на контейнера.  Палетите 
с обработения материал ще се транспортират с 20’ ISO контейнер извън ЦНРД 
до съоръженията за измерване за освобождаване от регулаторен контрол. 

Съгласно Българските нормативни документи, по-долу изброените 
нормативни радиационни нива представляват проектните критерии за новото 
съоръжение:  

- Мощност на еквивалентната доза на 1.0m от външните стени на 
ЦНРД: не по-голяма от 1μSv/h;  

- Мощност на еквивалентната доза за населението: не по-голяма от 
0.025μSv/h над естествения радиационен фон.  

- Изпълнителят трябва да спази изискването мощността на гама 
дозата за персонала на пълен работен ден да бъде:  

- В помещенията от зоната за дезактивация - ≤ 10 μSv/h;  
- В останалите работни зони - ≤ 5 μSv/h.  
Описанието и основните функции на съоръжението са дадени подробно в 

ТЗ [156]. В цеха се предвижда да се организират следните работни зони:  
- Зони за раздробяване на замърсени компоненти и за намаляване на 

размерите;  
- Зона за механична дезактивация на замърсени компоненти;  
- Зона за химическа дезактивация;  
- Зона за обработка на вторични РАО;  
- Зона за сваляне на изолацията от кабели;  
- Зони за временно съхраняване, гама-мониторинг и измерване на 

теглото на материалите;  
- Обслужващи зони и помещения.  
Размерът на тези зони зависи от размера на оборудването за раздробяване 

и за дезактивация, както и от масата, формата и размерите на демонтираното 
оборудване. Данните от радиологичните измервания след 
демонтаж/раздробяване на оборудването трябва да бъдат регистрирани в базата 
данни DeManS за проследяване на потоците материали.  След раздробяване и 
допълнителни измервания може да бъде взето решение за необходимите и 
възможни процедури за дезактивация. Целта на раздробяването е да се получат 
сегменти с размери, съобразени с габаритите на транспортните палети и ваните 
за дезактивация.  Самата дезактивация се извършва по методите, описани в [39], 
в зависимост от целите. За по подробна информация за това съоръжение виж 
техническата спецификация по проекта [156].  

Подобно съоръжение се експлоатира в момента в АЕЦ „Грейфсвалд”.  
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1.6.1.2.2 Проект: Проектиране и изграждане на площадки за 
управление на материали от дейностите по извеждане от експлоатация на 
1-4 блокове на АЕЦ Козлодуй  

В съответствие с Наредбата за безопасност при извеждане от 
експлоатация на ядрени съоръжения [12], преди започване на демонтажните 
дейности се изисква изграждане на подходяща инфраструктура за временно 
съхраняване на материали и отпадъци от извеждането от експлоатация (ИЕ). 

За да се осигури безопасно, ефективно и икономически изгодно 
управление на материалите и отпадъците, генерирани по време на ИЕ на 
блокове 1–4 на АЕЦ „Козлодуй”, се предвижда изграждането на площадки за 
временното им безопасно съхраняване и управление. 

Съгласно Техническа спецификация по проекта, на база „Предпроектно 
проучване за организация на депа и площадки за безопасно временно 
съхраняване на РАО категория 1, нерадиоактивни отпадъци и материали от 
дейностите по ИЕ” [203], на територията на АЕЦ „Козлодуй” се предвижда 
обособяването на открити площадки за временно съхраняване на РАМ 
(материали от демонтажа подлежащи на регулиране) със следното 
предназначение: Временно съхраняване за разпад на РАМ (максимален престой 
след проверка в СИОК 5 години) и временно съхраняване на РАМ преди 
транспортиране за дезактивация в ЦНРД. Материалите РАМ се съхраняват в 
подходящо оборудвани 20’ ISO контейнери. 

Подобно съоръжение се експлоатира в момента в АЕЦ „Грейфсвалд”. 
В рамките на проекта се предвижда и временно съхраняване на 

нерадиоактивни отпадъци (материали от демонтажа, освободени от регулиране), 
за целите на което е обособена съответната площадка. На тази площадка ще се 
съхраняват скип контейнери с нерадиоактивни материали(метали), преди да 
бъдат транспортирани извън периметровата ограда на площадката на АЕЦ 
„Козлодуй”. 

Съгласно проектната документация  изборът се съсредоточава върху три 
площадки на територията на 1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй” като две от 
площадките са предвидени за временно съхраняване на радиоактивни 
материали (РАМ) подлежащи на освобождаване от регулаторен контрол и една 
площадка за съхраняване на нерадиоактивни отпадъци (материали от демонтажа 
освободени от регулиране).  

Площадките са разположени в границите на площадката на АЕЦ 
„Козлодуй” и са в рамките на зона с контролиран достъп. Те са открити и 
осигурени със системи за отвеждане на дъждовни/повърхностни води. 

Площадка 1: Площадка до ресиверите 
Площадка 1 трябва да бъде изградена на две отделни части: 
- Площадка 1a - северно от Ресиверна площадка, на терен с размери 

60х30m и 
- Площадка 1б - южно от Ресиверна площадка, на площ от 1816m2 

(виж Фигура 1-2). 
Площадки 1а и 1б са определени за съхраняване на 20’ ISO контейнери. 

Контейнерите ще се подреждат до три реда по височина и ще се манипулират с 
контейнеровоз (ричстакер) и/или автокран, 
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Площадка 1a, северно от Ресиверна площадка 

 
Площадката се намира на няколко метра от неутрализационни ями. 

Някои от по-важните подземни комуникации на Площадка до ресиверите, 
северно от Ресиверна площадка са следните: 

- в северната и част – технологичен тунел №2, технологични тунели 
№21 и 20 към неутрализационни ями, тръбопровод отпадни води, 
спирателен кран на топлопровод, питейни тръбопроводи и един 
тръбопровод ХОВ, мрежова вода, 

- технически въздух; 
- в южната и част - подземен колектор, кабелен канал с 8 бр. 6kV и 5 

бр. контролни кабели (КК) и линия водород; 
- в средата на площадката - преминава тръбопровод с производствена 

канализация. 

Площадка 1б, южно от Ресиверна площадка 
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Площадка 1б е разположена  южно от Ресиверна площадка, с площ от 
1816m2.В план е с Г- образна форма. Основната част от терена на площадката 
представлява тревна площ. Източно от ресиверите на площадката има локален 
насип с височина от 1.30m и площ около 60m2. Площадката граничи от юг и от 
запад с вътрешните пътища на площадката на АЕЦ „Козлодуй”. Площадка 1б 
ще бъде подвързана към съществуващия път от южната й страна, за да се 
използва оптимално предложеният терен за подреждане на контейнерите. 
Подземните комуникации преминаващи през територията на площадката са 
следните: през площадката преминават: линии Азот (A) и Водород (H) от 
ресиверите, кабелно трасе, контролен кабел, 4 бр. кабели 0,4 kV, телефонен 
кабел и др. 

В границите на площадката попада шахта Ш 1332 и пиезометри ПМ 129. 
На площадката има около 10 броя дървета, като част от тях ще е 

необходимо да се изкоренят. Дърветата намиращи се от западната страна на 
терена трябва да бъдат максимално запазени, като естествена граница между 
площадката и тротоара на пътя. 

Теренът на Площадка 1 е собственост на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. 

Площадка 2: Площадка Котлован 

 
Площадка 2 ще съхранява 20’ ISO контейнери с РАМ/РАО категория 1 за 

обработване в ЦНРД. Тя е с размери 55х58 m и е разположена между ДГС-2 
(дизел генераторна станция) и СБК-2 (санитарно битов корпус). На територията 
й е изкопан котлован за сграда с размери 50/50 m и дълбочина около 3.5 m. 
Контейнерите ще се подреждат до три реда по височина и ще се манипулират с 
контейнеровоз (ричстакер) и/или автокран. Площадката 2 трябва да се подвърже 
към съществуващата пътна инфраструктура, чрез изграждане на нов път и ново 
пътно кръстовище, 

Преди изграждането на дренажна система и бетонна настилка, 
площадката ще бъде разчистена от съществуващите монолитни чашковидни 
фундаменти . В зоната на тази площадка няма подземни комуникации. 

Теренът на площадката е собственост на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. 
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Площадка 3: Трансформаторна площадка 

 
На Площадка 3 ще се съхраняват скип контейнери с нерадиоактивни 

материали (метали) (материали от демонтажа, освободени от регулаторен 
контрол), преди да бъдат транспортирани извън периметровата ограда на 
площадката на АЕЦ „Козлодуй”.  Контейнерите ще се подреждат в един ред по 
височина и ще се манипулират с кран козлови едногредов. 

Площадката ще бъде изградена на съществуващата „Трансформаторна 
площадка на блок 1 и 2” на терен с размери 292x38 m. Площадка 3 трябва да се 
подвърже към съществуващата пътна инфраструктура. Площадка 3 трябва да е 
разделена на три отделни части. За Площадката трябва да се проектира, достави 
и изгради кран козлови едногредов, три (3) броя, за обслужване на всяка от 
трите части на Площадка 3. Към трите крана, трябва да се проектира, достави и 
изгради подкранов релсов път за всеки един от тях. Площадката е отводнена с 
канал успореден на МЗ на разстояние от около 4 m. Съгласно вертикалната 
планировка, площадката е разделена на зони с различни коти. Не се предвижда 
използване на съществуващият релсов път на Трансформаторна площадка. 

Теренът на площадката е собственост на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. 

Функционални изисквания към площадките 
За Площадки 1а, 1б, и 2 ще се проектира и изгради Система за 

дрениране/отводняване на повърхности/дъждовни води и събирането и 
отвеждането им в дренажни шахти/резервоари, която след контрол на 
активноста, съответно постъпват в съществуващата дъждовна канализация на 
АЕЦ „Козлодуй”, за отвеждането им. Зона за позициониране на транспортна 
цистерна за изпомпване на водите в близост до резервоара, се предвижда в 
проектите на Площадки 1а, 1б и 2. 

Съществуващата отводнителна система (система за отводняване на 
повърхностни води) към момента на площадката ще се използва оптимално 

Площадките за временно съхраняване на РАМ от дейностите по 
извеждане от експлоатация на блокове 1-4 се проектират и експлоатират по 
начин, осигуряващ минимален риск за персонала, населението и околната среда, 
в съответствие с принципа ALARA.  
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Всички площадки се характеризират с необходимата носимоспособност 
(механично съпротивление и устойчивост), и дълготрайност на конструкцията 
на настилката и на геоложката основа при експлоатационни и сеизмични 
товари.  

Площадките следва да осигуряват безопасно маневриране на подемно-
транспортното оборудване и манипулирането с контейнерите. 

Проектът на площадките се съобразява с всички съществуващи подземни 
технологични комуникации (шахти, технологични тунели, дълбочинни репери, 
тръбопроводи, кабелни трасета и др.), както и с условията и съоръженията за 
тяхното обслужване.  

Размерите на площадките са съобразени с конструктивните изисквания за 
отстояния от съседните сгради и с изискванията за отстояние между сгради с 
определена категория на пожарната безопасност. 

1.6.2 Спомагателни инсталации и съоръжения  
За подпомагане на дейностите по ИЕ на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” 

е предвидено реализиране на различни проекти и доставка на необходимите 
съоръжения.  

Нови съоръжения за управление на РАО  
Доставка на съоръжение за третиране на течни РАО (инсталация 

Дунав)  
Проектът осигурява доставка на съоръжение за преработване на водите 

от спец-пералнята, баните и трапните води от блокове 1 и 2 на АЕЦ “Козлодуй” 
[55].  Понастоящем тези отпадъци се преработват от система СВО-3 на блокове 
1 и 2 на АЕЦ “Козлодуй”, която ще бъде спряна по време на БС на тези блокове.  

Съоръжението е въведено в експлоатация през 2012 г.  
Съоръжението е модулен тип.  Радиоактивните води от приемния 

резервоар най-напред се подлагат на двустепенна филтрация за отделяне на 
дисперсни и колоидни частици.  На първи етап РАО преминават през мрежест 
филтър със средни размери на клетките до 10µm. На втори етап РАО се 
филтрират посредством порест полимерен патронен микрофилтър със среден 
размер на порите 5µm. Периодично в зависимост от хидравличното 
съпротивление на мрежестите филтри (не повече от 0.1MPa), се извършва 
тяхната обратна промивка, като се извършва тяхната обратна промивка, като 
промивните води се отвеждат в утайника на изпарителен модул.  

Окончателното очистване на течните РАО от колоидни и дисперсни 
частици се извършва в ултрафилтрационен модул с мембрани със среден размер 
на порите няколко стотин ангстрьома (1.E-8m). При това потока се разделя на 
два: концентрат, обогатен с дисперсни частици и пречистена вода.  

Концентратът периодично се отвежда в приемния резервоар за РАО. 
Пречистената вода постъпва в обратноосмотичен модул, където се очиства от 
разтворени примеси.  

В обратноосмотичния модул се осъществява дълбоко очистване на РАО 
и концентриране на разтворените примеси до 8-10g/l. РАО преминават под 
високо налягане (до 8 MPa) през обратноосмотични мембрани със среден размер 
на порите по-малък от десетина ангстрьома. Концентратът се отвежда в 
утайника на изпарителен модул. Пречистената вода се отвежда в контролните 
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резервоари на Съоръжението за анализ преди прехвърляне в контролни 
резервоари на АЕЦ “Козлодуй”. По оценката на проектанта, пречистената вода 
ще бъде със солесъдържание по-малко от 20mg/l и активност по-малко от 370 
Bq/l.  В изпарителния модул се извършва концентриране на РАО. За изпарение 
се подава вода от утайника. Концентрацията на соли в кубовия остатък по 
оценка на проектанта ще бъде 300g/l.  Кондензатът, образуван в изпарителния 
модул се отвежда в приемния резервоар, а концентратът периодично се извежда 
за циментиране в 200l варели. Варелите с циментирания радиоактивен продукт 
от тази преработка, поставени в специален контейнер, ще се предават на СП 
“РАО Козлодуй”.  

Проект – Доставка на мобилно оборудване за дезактивация и 
очистване на водите  

Проектът осигурява доставка на мобилно оборудване, което да бъде 
използвано за дезактивация на повърхности от шахтата на реактора, басейна за 
отлежаване на касетите и стелажите и други подобни големи резервоари, на 
водата в тях, както и за кондициониране на получените радиоактивни отпадъци 
[54]. За филтриране на водата, ще се използват патронни филтри. Отработените 
филтри ще се предават на СП “РАО Козлодуй”. Подробно оборудването е 
описано в Плана за извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ 
“Козлодуй” [36].  

 

Проект – Съоръжение за изваждане и имобилизиране на отработени 
йонообменни смоли 

Проектът трябва да осигури доставка на съоръжение за извличане на 
отработени йонообменни смоли от съществуващите хранилища и тяхното 
преработване. Съоръжението представлява мобилна инсталация с възможност 
за демонтиране и разполагане на различни места на площадката на АЕЦ 
“Козлодуй”, където се съхраняват отработени йонообменни смоли.  

Съоръжението се състои от няколко взаимно свързани системи.  
Мобилната система за извличане управлява изваждането на отпадъците 

(смоли, пясък, утайки, чакъл и т.н.) от резервоарите. Системата включва 
контейнер, който защитава оборудването, което в директен контакт с РАО или 
тяхната атмосфера. Смолите са подложени на рециркулационен процес по време 
на извличане, който гарантира висока степен на хомогенизация. Извличащият 
поток се насочва обратно към резервоарите със смоли чрез ежекторната дюза, 
изтласквайки флуида в смолите и водата, които са в резервоара, като по този 
начин разпръскването помага за хомогенизацията на цялото съдържание на 
резервоара. След хомогенизацията флуида се изнася към мобилната система за 
дозиране. Системата за преработване на отпадъци е разделена на две 
подсистеми:  

- Мобилна система за дозиране, в която постъпват РАО през мобилна 
система за извличане, дозира необходимо количество смоли и вода 
във варел, напълнен преди това с цимент;  

- Мобилна система за циментиране, предназначена за смесване на 
смоли с цимент за получаване на имобилизиран продукт.  
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Варелите с циментирания радиоактивен продукт от тази преработка, 
поставени в специален транспортен контейнер, ще се предават на СП “РАО 
Козлодуй”. Планира се, съоръжението да се въведе в експлоатация през 2013г.  

Използването на това съоръжение ще доведе до освобождаването на БНС 
и БВС от съхраняваните в тях отработени сорбенти до 2016 г.  

Проект - Съоръжения за измерване за освобождаване от контрол и 
мониторинг на отпадъците  

Проектът осигурява доставка на оборудване за измерване на гама 
активност за целите на освобождаване от регулаторен контрол на демонтирано 
оборудване и други материали. Оборудването за освобождаване от контрол:  

- Измерва 200/400l варели и палети;  
- Има капацитет 15t на смяна;  
- Измерва γ-активност с Еγ > 150 keV.  
Съоръжението за освобождаване от контрол включва самото устройство 

за измерване, електрокар за транспортиране, стая за управление, комплект 
палети и адаптери за варели. Съоръжението е доставено и са проведени 
приемателните изпитания и метрологична проверка. За правилното 
функциониране на съоръжението е необходима систематизирана информация за 
радиоактивното замърсяване на съоръженията и материалите (определяне на 
нуклидните вектори в резултат на радиологичното обследване на блоковете 
[35]), както и разработването на съответните документи, регламентиращи 
начина на работа при освобождаване на материали от контрол.  

Оборудване за радиологична инвентаризация  
Оборудването е доставено и въведено в експлоатация в ЕП 1. С помощта 

на тази измервателна апаратура се извършва радиологичното обследване на 
блокове от 1 до 4.  

Други нови проекти, които имат отношение към управлението на 
РАО  

Предвижда се изпълнение на следните проекти, които имат отношение 
към управлението на РАО, съгласно [36]:  

Проект – Доставка на оборудване за отстраняване на течната фаза от 
БКО в СК-1  

С помощта на това оборудване ще се транспортира течната фаза от БКО 
в СК-1 до транспортен коридор (ТК-1) на АО и ще се запълва специализирана 
12m3 автоцистерна за понататъшна преработка в СП “РАО Козлодуй”. 

Проект – Съоръжение за извличане и преработка на твърдата фаза 
от резервоарите с концентрат от изпарителите  

Преди извличането на РАО ще бъде извършено охарактеризиране на 
твърдата фаза във всички резервоари БКО на СК-1 и 2. В резултат на 
преработване ще се получи не по-малко от 90% РАО Категория 1, и 10% РАО 
Категория 2а. Предвижда се охарактеризиране на всички крайни продукти от 
преработването.  
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Проект – Цялостно радиологично обследване на блокове 1 -4 на АЕЦ 
“Козлодуй”  

Проектът предвижда да се извърши подробна оценка на радиологичното 
състояние на оборудването, конструкциите, помещенията и РАО и да се оцени 
общото съдържание на радионуклиди и количеството материали за блоковете, 
които се извеждат от експлоатация. Задачата, която трябва да бъде изпълнена, е 
да се обезпечи адекватно управление на материалните потоци (демонтирано 
оборудване, компоненти, материали, радиоактивни отпадъци, конструкции, 
сгради и др.) в процеса на извеждане от експлоатация, като се осигури 
оптимизация на процеса [35].  

Проект – Доставка на различни видове контейнери за 
транспортиране и съхранение на материалите, получени при демонтажните 
работи в АЕЦ “Козлодуй”  

Проектът предвижда доставка на контейнери за различните потоци РАО 
генерирани по време на ИЕ.   

Проекти, осигуряващи изпълнение на дейностите по ИЕ  
Проект – Доставка на оборудване за контрол на течни и газообразни 

изхвърляния  
Целта на този проект е да се отговори на изискванията на Препоръката на 

Европейската комисия 2004/2/EURATOM и на АЯР по отношение на 
мониторинга на изхвърлянията от АЕЦ “Козлодуй” [53]. Тези изисквания ще се 
спазят чрез осъвременяване на системата за мониторинг на течни и газообразни 
изхвърляния.  Предназначението на тази система е подобряване и оптимизиране 
на съществуващата система за мониторинг (контрол) на течните и газообразните 
изхвърляния от 1 до 4 блокове на АЕЦ “Козлодуй”. Автоматизираната 
информационна система за радиационен контрол на дебалансни и отпадни води 
(АИСРКДОВ) е предназначена за измерване на специфична обемна активност 
на дебалансни и отпадни води, изхвърлени от АЕЦ “Козлодуй” в хидросферата.  

1.6.3 Други  
Освен дейностите, описани по-горе в тази глава и с цел оптимизиране на 

целия процес на извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй” 
и за минимизиране и избягване на нежеланите въздействия върху околната 
среда, перонала и населението, по-долу са представени другите най-важни 
дейности, инсталации и съоръжения, които трябва да бъдат изпълнени с най-
висок приоритет, а именно:  

- Разработване на подробни инструкции за демонтаж за всяка 
демонтажна дейност;  

- По-ранно внедряване на проекти 4A „Оборудване за дезактивация и 
третиране на отпадната вода” и 4B „Доставка на оборудване за 
почистване на бак аварийна подпитка (БАП)”, за да се изпълни 
преддемонтажната дезактивация на съоръженията и с цел 
намаляване на радиационното облъчване на перонала и населението;  

- Актуализиране на съществуващата база данни в система DeManS, 
която е важна при управление на извеждането от експлоатация;  

- По-ранно завършване на проект  „Оценка на натрупаните материали 
и радиологично обследване на 1-4 блок на АЕЦ “Козлодуй”, за да се 



Доклад за оценка на въздействието върху околната среда  от 
извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” 

Ред: 02 
Дата: 2013-04-12 
Реф:П16Д09Ред02_ДОВОС 

П16Д09Ред02_ДОВОС – Глава 1 Статус: Окончателен  

 

 
EE nn ee rr gg yy   II nn ss tt ii tt uu tt ee   JJ SS CC

20, Fr. Joliot – Courie Str.1113 Sofia, Bulgaria  Tel:(+359 2) 963 45 76, Fax: (+359 2)963 40 38, 
E- mail: office@eninbg.com  

 

 

Глава 1/Стр. 69 от 154 

 

получи детайлна информация за радиологичния статус на сградите, 
помещенията, системите и компонентите за 1-4 блокове;  

- Дейностите по третирането на отпадъците като термично и/или 
механично рязане трябва да бъде извършено в затворени кабини и 
трябва да се внедри подобно на зоните в ЦНРД;  

- Внедряване на мобилна филтърна система за зоните на демонтаж и 
третиране на съдове;  

- По-ранно реализиране на проект  „Изотопен състав, третиране и 
преработване на замърсени почви”;  

- Инсталиране на Съоръжения за измерване за освобождаване от 
контрол и мониторинг на отпадъците, с цел оптимизиране на потока 
отпадъци на площадката на блоковете;  

- Навременно изпълнение на проект „Доставка на различни видове 
контейнери за транспортиране и съхранение на материалите, 
получени при демонтажните работи”, т.е. доставка на необходимото 
количество контейнери за съхраняване и транспорт на демонтирани 
материали преди да започне практическата дейност по демонтажа на 
съоръженията и компонентите.  
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1.7 Основни суровини и материали – количествена и качествена 
оценка 

Спирането на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” означава намаляване на 
консумацията на промишлените химикали, химически вещества и смеси, 
използвани за регулиране на водохимичния режим на първи и втори контур, за 
регенериране на йонообменните смоли, както и за операциите на пречистване и 
обеззаразяване, поради преустановяване на дейността на блоковете. Спирането 
на блокове 1- 4 означава също и намаляване на количеството на йонобменните 
смоли, използвани за деминерализация на водата.  

Подробно описание на предназначението, необходимите количества и 
намаляването на използваните химични вещества и смеси, вследствие 
окончателното спиране на блокове 1 и 2 е извършено в [6] . Въпреки някои 
различия между блокове 1 и 2, от една страна и 3 и 4 – от друга, поради 
еднаквата мощност на четирите блока е прието, че намалението на разхода на 
химикали при спирането на 3 и 4 блок е същото, както при спирането на 
блокове 1 и 2. 

В таблица 1.7-1 са представени основните опасни химични вещества и 
смеси, които се очаква да се използват при реализиране на инвестиционното 
предложение и с разчетните количества и предназначение, които ще се ползват. 

Таблица 1.7-1 Основни химични вещества и реагенти и тяхните 
количества 
№ Вещество Мярка Количество Приложение 

1 Амоняк t/год. 6 Регулиращ агент за първи и втори 
контур 

2 Сярна 
киселина 

t/год. 30 Регенериране на катионообменните 
смоли в системите за водоподготовка. 

3 Солна 
киселина 

t/год. 400 Регенериране на катионообменните 
смоли смоли в системите за 
водоподготовка. 

4 Азотна 
киселина 

t/год. 10 Регенериране на катионообменните 
смоли в СВО 1, 2, 3, 4 и 5 

5 Хидразин 
хидрат 

t/год. 5 Отстраняването на кислород от 
топлоносителя на втори контур 

6 Калиева 
основа 

t/год. 6 Регенериране на анионообменните 
смоли от СВО 1, 2 и 4, за регулиращ 
агент за pH на първи контур, както и 
почистване на оборудване и 
помещения 

7 Натриева 
основа 

t/год. 300 Регенериране на анионообменните 
смоли от системите за водоподготовка. 
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№ Вещество Мярка Количество Приложение 

8 Железен 
хлорид 

t/год. 80 За ХВО 

9 Калциев 
хидроксид 

t/год. 230 Декарбонизиране на обезсолената вода 

10 Дизелово 
гориво 

t/год. 150 Периодично тестване на 12 дизелови 
генератори (ДГ), за блокове 1-4 

В глава 11 Приложение 11.1.4 е представена справка за химическите 
вещества и препарати, употребявани в АЕЦ “Козлодуй” ЕАД със съответната 
им класификация, категория на опасност, количество и предназначение.  В нея 
са включени основните химически вещества и препарати, които са използвани 
ежегодно в дружеството и през 2006 г. са разходвани в количества по-големи от 
300 kg. В нея са включени и химически реагенти, които се използват само в 
блокове 5 и 6 на ЕП-2 и нямат отношение към извеждането от експлоатация на 
блокове 1-4 от ЕП-1 и съответно не подлежат на Оценка на въздействието върху 
околната среда. Такива са химическите вещества, посочени в позиции 5, 12, 13, 
14, 15, 19, 22 и 26 на Справката.  

По-долу е дадена класификация на използваните суровини и материали и 
тяхната количествена оценка.  

Етап 1 “Подготовката за безопасно съхранение”  
Очаква се, че по време на Етап 1 “Подготовката за безопасно 

съхранение” консумацията на реагенти ще бъде свързана основно с операциите 
на пречистване и дезактивация. До доставяне на мобилна инсталация “Дунав” за 
пречистване на слабо радиоактивни води концентрирането на течните отпадъци 
чрез изпаряване, предвидено с оригиналния проект на блоковете ВВЕР-440, е 
единствения начин за тяхната обработка.  

Поради това химикалите, които ще бъдат използвани, ще съответстват на 
тези, използвани за пречистване на трапните води. Ще продължи и използването 
на химичните вещества и смеси, необходими за получаване на малки количества 
обезсолена вода.  

Етап 2 “Демонтаж в Зоната на безопасно съхранение”  
Демонтажът на оборудването в Зоната на безопасно съхранение е 

планиран за Етап 2 от ИЕ. Част от демонтираното оборудване, което е с ниска 
радиоактивнист, ще бъде подложено на дезактивация по някой от посочените в 
4.1.3.2 методи [39].  

Количеството на използваните химични вещества и смесище зависи от 
количеството на демонтираното оборудване и приложения метод за 
дезактивация. Използват се и всички химични вещества и смеси, които са 
свързани с получаването на химически обезсолена вода.  По-долу са посочени 
химикалите, свързани с използваните методи на дезактивация [39]:  

- H3PO4 - фосфорна киселина (60%): използва се при химическа 
дезактивация. Консумация около 4 000 l на година;  

- H2C2O4 - оксалова киселина (3-6% разтвор) - използва се за 
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електрохимическа дезактивация. Консумация около 1700 kg на 
година.  

Количеството на изпoлзваните химични вещества и смеси при твърда 
дезактивация с церий [39] зависи от това, дали към демонтираното оборудване 
са 1) включени за дезактивация тръбичките ПГ или 2) не са включени.  Това 
определя общата повърхност, която трябва да бъде дезактивирана и в 
зависимост от нея – необходимите химикали . 

Общата повърхност от неръждаема стомана за случай 1 (не са включени 
тръбичките ПГ) е 22331m2 и за случай 2 (включени тръбичките на ПГ) е 82571 
m2.  

И при двата случая повърхността от въглеродна стомана е 400m2. 
Съответният брой на партидите за дезактивация е: за случай 1) – 944 партиди и 
за случай 2) – 2514 партиди.  

Използват се следните химикали:  
- Ce(SO4)2 - окислител, използван при твърда дезактивация с церий за 

разтваряне на замърсения слой (0.05 m разтвор); Консумация – за 
случай 1- 60kg; за случай 2 - 160kg; 

- H2SO4 – използва се за коригиране на рН по време на окислението 
при твърда дезактивация с церий; 

- Течен О2 в бутилки – за производство на озон (О3), които се използва 
за регенериране на Се4+ за трите слоя (външен, вътрешен и 
основната сплав (100.12g/m2). Проектиран е да осигури ефективност 
на регенерирането на церия > 65%. На базата на тази ефективност е 
изчислена консумацията на озон: 26gO3/ m2. 

-  H2O2 се добавя към използвания разтвор за дезактивация, за да 
редуцира Cr6+ до Cr3+ (16.27 g/m) и Ce4+, който е в разтвора до 
Ce3+. Консумация: 850 g/m3.  

-  K4Fe(CN)6.H2O – За свързване в комплекс на Co и Cs с K4Fe (CN)6. 
H2O. Консумация: 1kg/m³ разтвор.  

-  NaOH – използва се за утаяване на металите като хидроксиди 
(Увеличава се рН чрез добавяне на NaOH до достигане на рН = 3) и 
за пречистване на отработените разтвори от Се и сярна киселина.  

Разходът на тези химични вещества и смеси зависи от това, дали при 
изчисляване на общата повърхност за дезактивация са включени (случай 1) или 
са изключени (случай 2) тръбичките на ПГ. Общата повърхност от неръждаема 
стомана за случай 1 (не са включени тръбичките на ПГ) е 22331 m2 и за случай 2 
(включени тръбичките ПГ) е 82571 m2. И при двата случая повърхността от 
въглеродна стомана е 400 m2.  

Дизелово гориво - прогнозната годишна консумация ще бъде 100m3 по 
оценка на EWN (т. 11.4.1).  

В изпълнение на изискванията на ЗООС е направена класификация на 
АЕЦ "Козлодуй" по отношение на съхранението и използването на химически 
вещества и Централата е класифицирана като "предприятие с висок рисков 
потенциал". Във връзка с това е издадено разрешително за експлоатация на 
такова предприятие. Контролът в тази област се осъществява от РИОСВ–Враца.  

Очаква се, че при точно съобразяване с валидните разрешения и наредби, 
приложими за работа с опасни вещества и химикали по време на изпълнение на 
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дейностите в етапите на извеждане от експлоатация и на демонтажните 
дейности, въздействието върху околната среда ще бъде незначително. Не се 
очаква трансгранично въздействие.  

Необходими материали при извеждане от експлоатация на 1-4 
блокове на АЕЦ Козлодуй  

Оценката на тези материали е направена въз основа на опита на ЕВН [50] 
при извеждане от експлоатация на блоковете в АЕЦ Грейфсвалд. В таблица 1.7-
2 са дадени необходимите материали при извеждане от експлоатация на 1-4 
блокове.  

Таблица 1.7-2 Необходими материали  
Тип на материали  Очаквани годишни количества  
Смазочни материали 4000 kg 
Индустриални газове   
 Ацетилен 12365 kg 
 Кислород 19784 kg 
Дизелово гориво 100 m3 
Защитно облекло 40000 kg  
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1.8 Използвани енергийни източници  
Основните енергийни източници, които могат да се използват при 

реализиране на дейностите по извеждане от експлоатация са вода, еленергия и  
топлинна енергия.  

Най-важните потребители на електроенергия са помпите на 
охладителните системи, системите за вентилация, осветление и МСС.  

Годишното потребление на топлинна енергия  за цялата площадка е 
намаляло от 403000 MWh след спирането през 1990 г. до 2000г., когато е 
достигнало стойност от 138580 MWh и е приблизително постоянно от тази 
година. Няма значителни влияния от процеса на извеждане от експлоатация.  

При процеса на извеждане от експлоатация се очаква по-нататъшно 
намаляване на потреблението на електроенергия и топлоенергия. 

Съгласно опита на EWN [50] годишната консумация на елетроенергия и 
топлоенергия след окончателното спиране на блоковете е както следва:  

- Електроенергия - 50 000 MWh;   
- Топлоенергия - 100 000 MWh.  
Друга част от енергопотреблението е енергията от транспортните 

процеси от извеждането от експлоатация, преди всичко за вътрешното и външно 
транспортиране на отпадъците от извеждането от експлоатация. Това 
количество първична енергия в най-лошия случай е оценено в диапазона от 
около150 kWh на тон отпадък.  

Относно въздействията от потреблението на вода, електроенергия и 
топлинна енергия по време на дейностите по извеждане от експлоатация, на 
база опита на EWN [50] може да се твърди, че изменения в сравнение със 
следексплоатационната фаза не се очакват. Основният дял при 
водопотреблението е на водата за санитарно-битови нужди за персонала.  

Основен консуматор на електроенергия и на топлинна енергия са 
системите, които остават да функционират със следексплоатационен статус 
(например вентилационните системи на реакторните отделения).  
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1.9 Източници на водоснабдяване  
Основните източници за водоснабдяване и техните количества са 

представени в таблица 1.9-1.  
Таблица 1.9-1 Годишни количества водни маси, използвани за 

техническо и битово водоснабдяване 
Ползвано количество [хил. m3] Място на 

водовземане 
Разрешено 
количество 
[хил. m3] 

2006г. 2007г. 2008г.  2009 2010 2011 

Повърхностни 
води от р. 
Дунав 

5 000 000 3 334 722 2 323 800 2 629 876 2 593 459.523 2 564 530 2 660 788 

Шест броя 
шахтови 
кладенци 
(ШПС 1-6) 

788.400 - - 0 0 0 24.779 

Кладенец 
“Раней – 5” 

1 600 190 314 75 15.929 24.000 2.729 

Шахтов 
кладенец 
“Валята” 

788.400 291 183 204 192.270 193.000 216.700 

Градски 
водопровод 

- 1 805 1 846 1 259    

Източник: Годишен доклад за СНМ на ОС в АЕЦ „Козлодуй”, за периода 
2006, 2011 [88, 89, 90,191].  

Консумацията на вода от подземните източници е незначителна по 
отношение на общото количество вода, използвана от АЕЦ „Козлодуй”. Тя е 
относително постоянна и се определя от понижаването на нивото на подземните 
води и от стремежа то да се поддържа постоянно. 

- Битово водоснабдяване  
- Питейно-битово водоснабдяване от градската мрежа  
За питейно-битови нужди основно се използва вода от градската 

водопроводна мрежа на гр. Козлодуй, като за това има подписан договор с 
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Враца.  

Води от собствени водоизточници  
В периода 1995 – 1998г. водоснабдяването на гр. Козлодуй и АЕЦ 

“Козлодуй” с вода за питейно-битови нужди се извършва от три броя кладенци 
“Раней”, разположени в терасата на р. Дунав преди гр. Козлодуй. Максималното 
подавано количество е 115 l/s.  

За битови нужди в ЕП 1 се използва и вода от един сондажен кладенец в 
местността "Валята", която не е с питейни качества, но може да се използва за 
битови нужди. Проектното водно количество е 25 l/s.  

В Брегова помпена станция за битови нужди се използват води от 
сондажен кладенец „Раней-5”.  

Техническо водоснабдяване на АЕЦ “Козлодуй”от река Дунав  
Схемата на техническо водоснабдяване на АЕЦ “Козлодуй” от р. Дунав е 

правотокова. Тя осигурява:  
- циркулационна вода - за охлаждане на кондензаторите на турбините;  
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- техническа вода - за охлаждане на други съоръжения.  
Посредством брегови помпени станции (БПС 1, 2 и 3) в студения канал 

(Студен Канал) се подава от реката техническа вода с дебит до 180m3/s. От него 
4 циркулационни помпени станции (ЦПС) подават по тръбопроводи вода към 
консуматорите в главните корпуси. Посредством система от тръбопроводи и 
слабонапорни канали (СНК) водата след тях се отвежда в топлия канал (Топъл 
Канал 1), а от там – в р. Дунав. По проект за допълнително техническо 
водоснабдяване е изграден втори топъл канал – Топъл Канал 2, по който в р. 
Дунав може да се отвежда водата от консуматорите на блокове 5 и 6.  

Студеният канал 1 и топлият канал 1 са успоредни един на друг и заедно 
съставляват т.н. двоен канал. Двойният канал е основно съоръжение на 
техническото водоснабдяване на АЕЦ „Козлодуй”.  

Като цяло, след спирането и на реактори 3 и 4 през 2006 год., се 
наблюдава рязко намаляване на консумацията на вода за технологични цели, 
която е значително по-малка от разрешените количества. Но в сравнение с 1998 
г., когато са в експлоатация всички реактори 1 – 6, т.е. преди спирането на 
реактори 1 и 2, не е констатирана положителна промяна в консумацията на вода, 
въпреки намаленото количество на химически обезсолена вода (ХОВ) и на 
дебалансните води.  

Количеството на използваната за производство на ХОВ вода от река 
Дунав през периода 2002 – 2008 г. е намаляло с 56.7%, което предимно се дължи 
на спирането на блокове 1-4 ( намалението за ЕП-1 е 83.5%, а за ЕП-2 е 29.7%).  

По време на извеждането от експлоатация на блокове 1 – 4 ще се ползва 
вода за питейно-битови нужди и за технологични цели.  

По данни от АЕЦ “Козлодуй” (Писмо от АЕЦ ”Козлодуй”, отдел „ЧР”, 
октомври 2009г.) [155], през 2008 год. броят на ангажираните в експлоатация, 
поддръжка и ремонт, инженерно осигуряване и др. на ЕП-1 е бил 1082 души.  

Като се има пред вид, че политиката на Ръководството на АЕЦ Козлодуй 
е запазване на персонала, зает в производството чрез включването му в 
дейностите по извеждане от експлоатация, може въз основа на тази заетост и 
средната специфична консумация на вода/човек.год, изчислена за последните 7 
години (налична информация) да се прогнозира приблизителния разход на вода 
за питейно-битови цели по време на ИЕ – приблизително 1500 хил. m3.  

Основният разход на технологична вода при експлоатацията на реактори 
1-4 е за охлаждащи води и деминерализирана вода.  

При извеждането от експлоатация на реакторите отпада необходимостта 
от охлаждаща вода. По данни от EWN [50] въз основа на натрупания опит при 
извеждане от експлоатация на АЕЦ „Грейфсвалд”, консумацията на химически 
очистената вода ще се запази без промяна по отношение на разхода след 
спиране от експлоатация. Деминерализирана вода е необходима за всички 
процеси на дезактивация. Повишен разход на вода се прогнозира, поради 
увеличаване на консумацията на вода в пералните, баните и за почистване на 
подове и коридори.  
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1.10 Генерирани отпадъчни газове – количествена и качествена 
оценка 

1.10.1 Конвенционални замърсители на въздуха  
Точкови източници  
Директни точкови източници, свързани с извеждането от експлоатация и 

демонтажа не съществуват.  Изхвърляните газове от Контролираната зона е 
точков източник, но съгласно опита на EWN [50] конвенционални замърсители 
на въздуха по време на демонтажните дейности като например, заваряване не се 
детектирани.   

Индиректни точкови източници, свързани с дейностите по демонтажа са 
съществуващи или се очакват в бъдеще и те са както следва: 

- Аварийни дизелгенератори, свързани с експлоатацията на 1-4 
блокове (съществуват);  

- Съоръжение за плазмено изгаряне (Проект 5с, виж ДОВОС по 
проект 5с);  

- Отоплителна централа (планиран е отделен ОВОС). 
Годишните емисии от мрежата на аварийните ДГ по време на нормална 

експлоатация на блоковете, в следексплоатационната фаза и в първите пет 
години от дейностите по извеждане от експлоатация съгласно [50] са както 
следва: 

- NOx  - 3000 kg/год. 
- SO2  - 125 kg/год. 
- VOC -110 kg/год. 
- PM10 -220 kg/год. 
Очаква се че стойностите на емисиите от аварийните ДГ за 1-4 блокове 

на АЕЦ “Козлодуй” ще бъдат от същия порядък.  
Важно е да се отбележи, че с напредъка на дейностите по извеждане от 

експлоатация на блоковете вредните емисии могат да се редуцират чрез замяна 
на съществуващите ДГ с такивa са по ниски специфични емисии.  В следствие 
на това от 2006г. емисиите от аварийните ДГ са намалени с 98% [50] и са 
следните: 

-  NOx  - 52 kg/год;  
-  SO2 - 2 kg/год;  
-  VOC - 2 kg/год;  
- PM10  4 kg/год.  
В случай на изграждане и експлоатация на отоплителната централа при 

100% натоварване и генериране на 100 000 МВч/год, съгласно опита на EWN 
[50] генерираните вредни емисии за година са следните:  

- Прах- 30kg;  
- NOx – 13800kg;  
- CO – 1500kg.  

Планирани източници  
Планираните източници по време на изпълнение на демонтажните 

дейности са:  
- Демонтажни дейности в машинна зала (рязане, заваряване, 
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отстраняване на изолация);  
- Демонтиране и преустройство на сгради и бетонни структури;  
- Всички дейности по ИЕ и демонтажа, свързани с транспортни 

деиности.  
В съответствие с опита на EWN [50], емисиите от демонтажа в МЗ и от 

дейностите по демонтажа и реконструирането на сгради и разрушаване на 
бетонни структури няма да повлияят на качеството на атмосферния въздух.  

По значими са емисиите от транспортните дейности. В [50] беше 
пресметнато, че емисиите са 300g NOx и 10g PM10 при транспортирането на тон 
отпадъци от извеждането от експлоатация.  

Друг източник е годишното потребление на дизелово гориво за периода 
на демонтаж. Резултатите са за 100m³ за година при следните допускания 
(2010г.) [185]:  

- Транспорт с Дизелов двигател:  Euro V 
- Количество гориво:   30 l/100km  
При тези допускания емисиите в g/km са: NOx – 3.55; PM - 0.059.  
100 m3 дизелово гориво за година е за пробег 333 333 km.   
При тези допускания годишните емисии от транспортa при 

демонтажните дейности са:  
- NOx - 1200 kg/год.  
- PM - 20 kg/год.  

1.10.2 Изхвърляния на РБГ и краткоживущи изотопи на йода  
По проектни данни след изваждането на горивото не се очакват 

изхвърляния на радиоактивни благородни газове - РБГ (Kr, Xe изотопи) и на 
краткоживеещи изотопи на йода (131I, 133I, 135I).  

Радиологичното въздействие върху критичните индивиди, в резултат от 
облъчване от благородни газове или вдишване на 131I ще бъде абсолютно 
незначително в сравнение с това получено от съответните изхвърляния по време 
на нормална експлоатация.  

В Технологичния регламент на 1-4 блокове [152] са предложени 
следните граници за годишни изхвърляния през вентилационните тръби на ЕП1:  

Таблица 1.10.2-1 Граници на годишни изхвърляния през 
Вентилационните тръби на ЕП-1 на АЕЦ “Козлодуй”  
Компоненти 
на емисията 

ВТ-1  
1, 2 блокове и 

СК-1  

ВТ-2  
3, 4 блокове и 

СК-2  

ЕП-1  Общо за АЕЦ  

РБГ, [ТBq] 100 100 200 5600 
Йод 131 
(131I), [Bq] 

3 3 6 65 

ДЖА, [GBq] 3 3 6 50 
Тритий, (3H) 
[ТBq] 

10 10 20 250 

14С, [GBq] 1000 1000 2000 38000 

Резултатите от измерванията на изхвърлената активност от γ аерозоли 
през ВТ1 и ВТ2 (ЕП1) за 2011г., съгласно [193] показват, че активностите на 
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дългоживеещи аерозоли, изхвърлени през ВТ на 1-4 блокове е 0.09% от 
допустимото ниво и стойността е 3 пъти по-ниска от тази през 2010г.  

Изхвърлената активност от стронций 90 (90Sr) през 2011г. е девет пъти 
по-ниска в сравнение с тази от 2010г. и е най-ниската за последните пет години.  

Изхвърлянето на газообразни α-лъчители е понижено в сравнение с 
предходната година около седем пъти.  

Изхвърлянията на Тритий (3H) и 14С през ВТ на 1-4 блокове през 2011г. 
са съответно 0.36% и 0.33% от годишните лимити.  

През 2011г. започва измерването на 85Kr през ВТ2 и измерените 
стойности са под минимално детектируемия минимум.  

Обобщените данни от газообразните изхвърляния от ЕП1 през 2011г. 
показват, че основен принос има трития, изхвърлянията от 14С са десет пъти по 
ниски от тези на трития, докато активността на изхвърлянията от γ-аерозоли е 
на 4 порядъка по-ниска от тези на трития.  

Дългоживеещи аерозоли по време на ИЕ  
Дейностите, които ще бъдат извършвани по време на подготовка на БС 

могат да бъдат сравнени, в някаква степен, с тези при периода на дълъг престой, 
с намаление на дейностите по поддръжка/инспектиране, но с увеличение на 
дейностите за почистване/дезактивация и дейностите за кондициониране на 
радиоактивни отпадъци. В табл. 1.10.2-1 са представени годишните изхвърляния 
през вентилационните тръби на блоковете и според проекта за ИЕ предложената 
граница за годишни изхвърляния по време на подготовката на БС на ДЖА през 
ВТ-1 е 3GBq. Според опита на EWN [50] и съгласно данните, представени от 
EWN емисиите на ДЖА във въздуха през целия процес на извеждане от 
експлоатация на блоковете ще бъде не повече от 20MBq. Като се има предвид, 
че преобладаващите ветрове в района са основно от северозапад, запад и север, 
вероятността за пренос на аерозоли в посока румънска територия е силно 
ограничена.  
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1.11 Генерирани отпадъчни води – количествена и качествена оценка  
1.11.1 Потоци и количества на отпадъчните води  
От трите основни потока, които формират отпадъчните води на четирите 

блока, а именно: условно чистите води - от водите за производствени нужди, 
които се използват предимно за охлаждане; от използваната вода за питейно-
битови нужди и дъждовните води, които имат случаен характер, количеството 
на първите е силно намалено. Около половината от тях са дебалансни води, 
обезсолени води и други производствени води. Останалите са охлаждащи води, 
които не са необходими, когато блоковете са изведени от експлоатация. Поради 
това, че при ИЕ не се използват охлаждащи води, а количеството на 
дебалансните и обезсолените е силно намалено, може да се прогнозира, че 
количеството на отпадъчните води ще намалее с повече от 50%. 

Kоличествата на формираните през 2009 г. отпадъчни води, измерени от 
Цех “ХТС и СК”, сравнени с разрешените са представени в таблица 1.11.1-1.  

Таблица 1.11.1-1 Потоци и количества на отпадъчните води от АЕЦ 
“Козлодуй” през 2009 г. 
Поток  Произход на водите Разрешено 

количество [m3] 
Формирано 
количество[m3] 

Поток №1 
(ТЦК – ГОК) 

Производствени, битови и 
дъждовни води от ЕП-1  3 900 000 609 552 

Поток №2 
(Ф300 – 
ГОК) 

Битови води след 
пречиствателен 
комплекс/ЕП-2 

450 000 194 313 

Поток №3 
(Ф1000 – 
ГОК) 

Пречистени производствени 
води от МЗ, ДГС и НМС и 
др.  

6 600 000 4 564 512 

Поток №4 
(ОРУ – ГОК) 

Битови отпадъчни води от 
ОРУ  1 095 Не е измервано 

Поток ТК1 – 
р. Дунав 

Охлаждащи и 
производствени отпадъчни 
води от ЕП-1 и ЕП-2 

3 280 000 000 2 383 714 608 

Kоличествата на формираните през 2010 г. отпадъчни води, измерени от 
Цех “ХТС и СК”, сравнени с разрешените са представени в таблицата 1.11.1-2:  

Таблица 1.11.1-2 Потоци и количества на отпадъчните води от АЕЦ 
“Козлодуй” през 2010 г.  
Поток  Произход на водите Разрешено 

количество [m3] 
Формирано 
количество[m3] 

Поток № 1 
(ТЦК – ГОК) 

Производствени, битови и 
дъждовни води от ЕП-1  3 900 000 620 000 

Поток № 2 
(Ф300 – 
ГОК) 

Битови води след 
пречиствателен 
комплекс/ЕП-2 

450 000 65 000 
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Поток  Произход на водите Разрешено 
количество [m3] 

Формирано 
количество[m3] 

Поток № 3 
(Ф1000 – 
ГОК) 

Пречистени производствени 
води от МЗ, ДГС и НМС и 
др.  

6 600 000 1 980 000 

Поток № 4 
(ОРУ – ГОК) 

Битови отпадъчни води от 
ОРУ  1 095 1 000 

Поток ТК-1 
– р. Дунав 

Охлаждащи и 
производствени отпадъчни 
води от ЕП-1 и ЕП-2 

1 050 000 000 1 670 452 000 

Поток ТК-2 
– р. Дунав 

Охлаждащи и 
производствени отпадъчни 
води от ЕП-1 и ЕП-2 

2 230 000 000 746 004 000 

В таблица 1.11.1-3 са дадени количествата на формираните през 2011г. 
отпадъчни води, измерени от Цех ,,ХТС и СК”, сравнени с разрешените.  

Таблица 1.11.1-3 Потоци и количества на отпадъчните води от АЕЦ 
,,Козлодуй” през 2011 г. 

Поток Произход на водите Разрешено 
количество [m3] 

Формирано 
количество[m3] 

Поток № 1 (ТЦК 
– ГОК) 

Производствени, битови и 
дъждовни води от ЕП-1  3 900 000 680 000 

Поток № 2 (Ф300 
– ГОК) 

Битови води след 
пречиствателен 
комплекс/ЕП-2 

450 000 16 000 

Поток № 3 
(Ф1000 – ГОК) 

Пречистени производствени 
води от МЗ, ДГС и НМС и 
др.  

6 600 000 1 895 000 

Поток № 4 (ОРУ 
– ГОК) 

Битови отпадъчни води от 
ОРУ  1 095 1 000 

Поток ТК-1 – р. 
Дунав 

Охлаждащи и 
производствени отпадъчни 
води от ЕП-1 и ЕП-2 

1 050 000 000 2 114 288 000 

Поток ТК-2 – р. 
Дунав 

Охлаждащи и 
производствени отпадъчни 
води от ЕП-1 и ЕП-2 

2 230 000 000 507 647 000 

ПОК  
,,Леденика” 

Отпадъчни води от модулно 
пречиствателно съоръжение 9 000 9 000 

Нерадиоактивно замърсяване на отпадъчните води  
Замърсяването на отпадъчните води при Етап-1 и Етап-2 от извеждане на 

блокове 1-4 от експлоатация се дължи на:  
- биогенно замърсяване от битово-фекалните води, което се изразява с 

превишаване на нормите за БПК5, общ азот и общ фосфор. Не се 
очаква промяна от съществуващото състояние; 

- замърсяване с химически вещества и препарати. Поради запазване 
на консумацията на химически очистената вода за дезактивация на 
съоръжения и демонтирано оборудване в почти същото количество, 
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както в периода след спиране на реакторите, се прогнозира запазване 
и на реагентите, необходими за регенериране на йонообменните 
филтри, които се използват за обезсоляване на водата, (сярна, солна 
и азотна киселини, натриева основа), на варно мляко и ферихлорид, 
използвани за коагулация на извлечените при регенерирането соли от 
отпадъчните води от производството на ХОВ, както и на фосфорна и 
оксалова киселини, използвани съответно при химическа и 
електрохимическа дезактивация; 

- замърсяване с ПАВ и перилни препарати, използвани при 
почистване, пране и в баните;  

- замърсяване с нефтопродукти от намиращите се на територията на 
централата автостопанство, мазутно стопанство, маслено стопанство, 
чиято консумация е вероятно да се повиши, поради засилване на 
транспортните дейности на територията на АЕЦ;  

- замърсяване с биогенни елементи, неразтворени вещества и метали 
чрез инфилтрата от ДНБПО. 

Като цяло се прогнозира, че замърсяването на отпадъчните води 
значително ще намалее в сравнение с експлоатационния период и ще се запази 
относително еднакво с това след окончателното спиране на блокове 1 – 4. 

Радиоактивно замърсяване на водите  
Ежемесечният радиологичен контрол на отпадъчните води от централата 

включва следните пунктове:  
- р. Дунав при гр. Козлодуй – пристанище;  
- Дебалансни води, 5-6 блок – чиста зона;  
- Дебалансни води, 5-6 блок – спец.зона;  
- Дебалансни води, 1-4 блок;  
- Отводящ канал (ТК);  
- Подводящ канал;  
- Нов канал "Валята";  
- Стар канал "Валята";  
- р. Дунав при гр. Оряхово – пристанище.  
В Изпълнителната агенция по околна среда се получават и месечни 

справки за обема и активностите на дебалансните води, в резултат от 
провеждания ведомствен радиологичен мониторинг на централата. 

Получените стойности на радиационните параметри са значително под 
допустимите норми (фиг. 1.11-1). 
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Фиг. 1.11-1 Обща бета активност на дебалансни води от АЕЦ 

“Козлодуй”, Bq/l Източник: ИАОС. 
Резултатите от анализите са съизмерими с регистрираните от предходни 

години и не показват изменение в радиологичните характеристики на р. Дунав 
на българска територия, вследствие дейността на АЕЦ “Козлодуй”.  

Получените през 2011г. данни, сравнени с резултати от минали години не 
показва неблагоприятни тенденции в радиационната обстановка и екологичния 
статус на околната среда, произтичащи от експлоатацията на атомната централа. 

Използваната от 2005г. до момента технология в АЕЦ “Козлодуй” за 
обработване на течни РАО включва предварителна обработка чрез процесите на 
хомогенизация, дестилация и филтрация, при което се получава радиоактивен 
отпадък наричан кубов остатък (КО). Чистата дебалансна вода след 
изпаряването и кондензацията се извежда от технологичния цикъл в околната 
среда след химически и радиационен контрол.  

Технологията на очистване на радиоактивните води чрез изпарение 
гарантира, че при удовлетворяване на нормите за радиоактивност в 
изхвърляните води съдържанието на вредни и опасни вещества не превишава 
индивидуалните емисионни ограничения съгласно издаденото разрешително на 
АЕЦ.  

Съгласно ”Проект за доставка на съоръжение за преработване на 
нискоактивни течни РАО” [55] се предвижда водите от спец-пералнята, баните 
и трапните води от блокове 1 -4 на АЕЦ “Козлодуй”, след спиране на системата 
СВО-3 на блокове 1 и 2 по време на БС на тези блокове, да се преработват в 
инсталация “Дунав”, която е модулен тип. Радиоактивно замърсените води 
последователно преминават през каскада от филтри, разположени в четирите 
специално конструирани за целта модули на инсталацията ”Дунав”. По оценката 
на проектанта, пречистената вода ще бъде със солесъдържание по-малко от 
20mg/l и активност по-малко от 370 Bq/l.  



Доклад за оценка на въздействието върху околната среда  от 
извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” 

Ред: 02 
Дата: 2013-04-12 
Реф:П16Д09Ред02_ДОВОС 

П16Д09Ред02_ДОВОС – Глава 1 Статус: Окончателен  

 

 
EE nn ee rr gg yy   II nn ss tt ii tt uu tt ee   JJ SS CC

20, Fr. Joliot – Courie Str.1113 Sofia, Bulgaria  Tel:(+359 2) 963 45 76, Fax: (+359 2)963 40 38, 
E- mail: office@eninbg.com  

 

 

Глава 1/Стр. 84 от 154 

 

Независимо от вида на дезактивацията течните РАО (ТРАО) се събират в 
резервоар след преминаване през сепаратор на утайка и смазки. Течните 
отпадъци се неутрализират с натриев хидроксид (pH 5.5-8) преди прехвърлянето 
им към системата за отпадъчни води на блока и след това към СВО-3, а след 
демонтиране на СВО-3 - към инсталация „Дунав”.  

Очаква се, количеството течни РАО, изхвърлени в системата на 
спецканализацията (в случай, че не работи системата за преработване на водата 
на съоръжението за дезактивация с водната струя) да е не по-голямо от 20 m3 
/седмица и значително по-малко в случай, че системата работи. 

Във връзка с Препоръката на Европейската комисия 2004/2/EURATOM и 
на АЯР по отношение на мониторинга на изхвърлянията от АЕЦ “Козлодуй” е 
изпълнен Проект „Оптимизиране на системата за мониторинг на течните и 
газообразни изхвърляния”. Предназначението на тази система е оптимизиране 
на съществуващата система за мониторинг и контрол на течните и 
газообразните изхвърляния от АЕЦ “Козлодуй”. Включва измерване на 
специфичната обемна активност на дебалансните и отпадъчните води, 
изхвърлени от АЕЦ “Козлодуй” в хидросферата; предаване на данните чрез 
мрежа за комуникация, реализирана на базата на съществуващата 
комуникационна система на АЕЦ „Козлодуй” и архивиране на събраната 
информация.  

1.11.2 Течни радиоактивни отпадъци  
В съответствие с изискванията на Наредба за безопасност при 

управление на РАО [14], течните радиоактивни отпадъци (РАО) се 
категоризират в съответствие с изискванията на чл. 5 на Наредбата, в 
зависимост от характеристиките на твърдите РАО, които се очаква да бъдат 
получени след тяхното кондициониране. В случаите, в които не е налична 
технология за кондициониране на течните РАО, категоризацията се извършва 
като се вземат предвид най-добрите съвременни технологии за кондициониране.  

Категоризацията на твърдите РАО е представена в раздел 1.12.1.  
Във връзка с особеностите на прилаганите методи на обработване на 

РАО и съобразно договорните отношения с ДП “РАО”, в съответствие с Чл. 7 от 
Наредбата, за безопасност при управление на РАО [14] са въведени 
допълнителни категории РАО от АЕЦ „Козлодуй”EAД. Допълнителните 
категории детайлизират изискването на Член 5, т. 2 от Наредбата и са свързани с 
оперативно измеряеми параметри, в граници, които са предложени от ДП 
“РАО”, СП “РАО-Козлодуй” и са в съответствие с “Процедура за приемане на 
РАО в съоръжението за управление на РАО от АЕЦ “Козлодуй”, Представени са 
следните допълнителни категории течни РАО:  

- 2 – Н - категория – с активност до 3.7Е+5 Bq/l;  
- 2 – С - категория – с активност от 3.7Е+5 Bq/l до 7.2Е+7 Bq/l;  
- 2 – В - категория – с активност над 7.2Е+7 Bq/l.  
Течните РАО от всяка допълнителна категория, в зависимост от своя 

произход, могат да бъдат охарактеризирани като: 
- течен радиоактивен концентрат;  
- йонообмени смоли;  
- шламове и утайки;  
- масла. 
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Експлоатационни течни РАО  
В таблица 1.11.2-1 е дадено количеството на течните РАО, генерирани в 

АЕЦ “Козлодуй“ за периода 2009- 2011г. и резултатите показват рязко 
намаляване на количеството на тези отпадъци, генерирани от 1-4 блокове (ЕП1).  

Таблица 1.11.2-1 Генерирани течни РАО в АЕЦ „Козлодуй” за 
периода 2009-2011г., m3 
Обект  

2009 г. 
 
2010 г.  

 
2011 г.  

ЕП-1 237 179 96 
ЕП-2 159 126 173 
ОБЩО 396 305 269 
 

Съгласно [193] общата годишна активност на течните изхвърляния през 
2011г. от ЕП1 (без трития) е 0.07% от годишното контролно ниво, а 
изхвърляната активност с трития е 9.09% от годишното контролно ниво. 
Контролните нива са дадени в таблица 1.11.2-2.  

Изхвърлената активност в от α лъчителите и от γ- лъчителите е 
съизмерима със стойностите за 2010г.  

Основен принос в активността на течните изхвърляния имат 
радионуклидите тритий (3H) и 137Cs.  Около 90% от активността на битово 
отпадните води се дължи на 137Cs.  

Течни изхвърляния, свързани с дейностите по време на 
Подготовката за безопасно съхранение  

А). Граници на радиоактивни течни изхвърляния  
При подготовката на БС се очаква да се генерират ниско и средно 

активни РАО от:  
- Отработени разтвори от дезактивацията на елементи от І-ви контур 

БОК, на стелажите на БОК и БАП резервоарите;  
- Отработени разтвори от дезактивация на материалите за обшивка на 

топлинната изолация;  
- Вторични отпадъци: 
- Отпадни води от банята и спец пералнята; 
- Води от спец канализацията. 
Дейностите, които ще бъдат извършени по време на фазата на подготовка 

на БС са сравними с тези при продължителен престой по време на презареждане 
на горивото. 

Следователно, по време на фазата на подготовка на БС, лимитите за 
изхвърлянията на течни отпадъци ще са равни на лимитите, приложими по 
време на нормална експлоатация на АЕЦ “Козлодуй“. Към момента тези 
граници са представени в таблица 1.11.2-2 и са следните:  

Таблица 1.11.2-2 Годишни лимити* за изхвърляния за течни РАО на 
блокове 1 - 4 по време на подготовка за БС  

Източници  Контролни нива 
(Bq/год) 

Максимално допустимо 
ниво (Bq/год) 

Обща  -  активност, 8.88 х 1010 4.44 х 1011 
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без 3H  
3H 2.96 х 1012 2.109 х 1013 

*54Mn, 58Co, 60Co, 134Cs и 137Cs 

Б). Генериране и изхвърляне на течни радиоактивни отпадъци  
Радиоактивните изхвърляния в р. Дунав от наблюдаваните източници на 

радиация като резултат от горните операции подробно са разгледани и оценени 
в NPP Kozloduy Units 1&2 / Technical Design for Decommissioning /TASK 3 - 
Interim Report 1 / Environmental Impact Report/Chapter II [6], както и в План за 
извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ “Козлодуй”- глава 13 
KPMU/DPL/013 [36]. Поради това тук ще бъдат представени само крайните 
резултати . 

Таблица 1.11.2-3 Прогнозни количества на течни РАО (ТРАО) от 
блокове 1 и 2 по време на етапа Подготовка за БС  

Източник на ТРАО Дименсия Количество*  
Описание на РАО 

Прогнозна 
активност 
(към момента 
на генериране 
на РАО) 

Дезактивация на 
ШПР, БОК, 
стелажите на БОК, 
БАП 

m3 

m3 
1252 (от 
БОК) 
1226 (от 
БАП) 

Течни РАО: 
1. Водни разтвори и 
суспензии; 
2. Концентрат от 
изпарителите на СВО-3 
с концентрация на борна 
киселина до 12g/l  

Co-60: 
4.2E+08Bq/t;  
137Cs-: 
5.1E+08Bq/t;  
239Pu-: 
3.7E+06Bq/t  

Дезактивация на 
оборудване на 
първи контур и 
СВО 1  

m3 
 
 
m3  
 

Прибл. 430  
 
 
Прибл. 1415  

1. Отработен 
дезактивационен  
разтвор 
2. Разтвор за изплакване 

 

Душове,   
m3/год 
 

Най-малко 
4800  

Воден разтвор на миещи 
повърхностно  активни 
вещества (сапун, 
шампоан)  

 

Специални перални  m3/год 3120 Воден разтвор на миещи 
повърхностно активни 
вещества (прах за пране) 
и реагенти за 
дезактивация 

 

Подове, коридори и 
отводнителни 
канали, 
Канализация и 
дъждовни води от 
СК1 

m3/год 300  Вода или воден разтвор 
на миещи  повърхностно 
активни вещества и 
реагенти за 
дезактивация 

 

*Всички посочени количества трябва да бъдат удвоени, поради БС и на 
блокове 3 и 4.  

Течните РАО, получени при преддемонтажната дезактивация, водите от 
дезактивация на материалите на блоковете, както и течните отпадъци от 
спецпералните и от почистването на подовете и коридорите се третират като 
трапни води и се преработват в изпарителни инсталации. След радиологичен 



Доклад за оценка на въздействието върху околната среда  от 
извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” 

Ред: 02 
Дата: 2013-04-12 
Реф:П16Д09Ред02_ДОВОС 

П16Д09Ред02_ДОВОС – Глава 1 Статус: Окончателен  

 

 
EE nn ee rr gg yy   II nn ss tt ii tt uu tt ee   JJ SS CC

20, Fr. Joliot – Courie Str.1113 Sofia, Bulgaria  Tel:(+359 2) 963 45 76, Fax: (+359 2)963 40 38, 
E- mail: office@eninbg.com  

 

 

Глава 1/Стр. 87 от 154 

 

контрол  и без преработка, в р. Дунав могат да се изхвърлят само водите от 
баните.  

По данни от АЕЦ “Козлодуй” прогнозните количества на кубовия 
остатък, получен от преработката на ТРАО е показан на следващата таблица 
1.11.2-4.  

Таблица 1.11.2-4 Прогнозни количества Кубов Остатък (КО) от 1–4 
блокове в периода 2010-2014 год.  
Година на генериране 
на течни РАО  

Произход  Кубов остатък, m3  

2010  От СК-1, СК-2, от преработка на 
разтвора на  БАП, 

200 

2011 от освобождаване  200 
2012 на БОК от ОЯГ 200 
2013 120 
2014 

От преработка на разтворите на 
БОК и БАП 120 

Източник: 1. Писмо ИЕ-327/24.09.2009 от АЕЦ, Козлодуй ЕАД, 
Електропроизводство-1, (Входни данни относно Проект 16 –Доклад за ОВОС 
при ИЕ на блокове 1-4 [130, 155]). 1 

Следващата таблица 1.11.2-5 обобщава прогнозираните годишни 
изхвърляния в река Дунав на - - активност и на 3H от основните емитери чрез 
течните отпадъци на блокове 1 и 2 по време на етап Подготовка за БС.  

Таблица 1.11.2-5 Прогнозирани годишни изхвърляния в река Дунав 
на - - активност и на 3H от основните емитери чрез течните отпадъци на 
блокове 1 и 2  

Вид на 
изхвърля-
ния 

 
Мярка 

Година след окончателното спиране на реакторите 

  1 2 3 4 5 
- Bq/год. 9.4 E+09 3.8 E+09 3.8 E+09 4.0 E+10 3.8 E+09 
активност % от 

контрол
ното 
ниво 
(4.44 
E+10 
Bq/g) 

21 8.6 8.6 91 8.6 

Тритий 
(3H)  

Bq/год. 5.6 E+11 N* N 2.56 E+12 N 

 % от 
контрол
ното 
ниво 
(7.75 
E+12 
Bq/g) 

7.2 N N 33 N 

N* - пренебрежимо малка активност.  
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Източник: NPP Kozloduy Units 1&2 / Technical Design for 
Decommissioning / TASK 3 - Interim Report 1 / Environmental Impact 
Report/Chapter II [6].  

Както се вижда от таблицата годишните изхвърляния на течни отпадъци 
по време на етапа на подготовката на БС на блок 1 и 2 варират от 3.8GBq до 
40GBq [36]. Те са функция на провежданите през годината дейности. Най-
високи активности на течните изхвърляния се предвиждат през четвъртата 
година след окончателното спиране на блоковете 1 и 2, поради дезактивация на 
ШПР, на БОК, стелажите на БОК, премахването на утайката, натрупана по 
дъното на БОК, дренирането и кондиционирането на съдържанието на БАП на 1 
и 2 блок, когато изхвърлянията на - - активност достигат 91%, а H3 -
активността -33% от контролните нива (респективно до 18% и 4.6% от 
съответните максимални годишни разрешени нива).  

Дезактивацията на оборудването след спирането на блокове 3 и 4 ще 
увеличи двойно изхвърляните активности. Това трябва да се има предвид при 
планирането на необходимите дейности.  

Всички изпускания на     емитери, 3H и H3BO3 са оценени въз основа 
на прилагането на доказани технологии за третиране на отпадъците (високо 
ефективна инсталация за филтруване при потапяне и използване на 
йонообменни смоли).  Целта е да се избегне образуването на големи количества 
кондиционирани твърди отпадъци, с високо съдържание на борати и ниска 
специфична активност, които биха се получили от изразходваните разтвори за 
дезактивация на басейни, стелажи и БАП в изпарителите СВО3.  

Отчитайки статуса на блоковете и факта, че няма да се извършват много 
дейности при контролиране на БС, а така също и малкия брой на 
операторите/техниците, включени в тези дейности е оценено, че генерирането 
на течни РАО по време на БС ще бъде твърде малко в сравнение с това при 
нормална експлоатация и при подготовката на БС на блоковете.  

Течни изхвърляния, свързани с дейностите по време на 
контролиране на безопасното съхранение  

А) Граници на радиоактивни течни изхвърляния  
По време на етапа на контролиране на БС годишните лимити на 

изхвърляния на течни РАО се намаляват с 10% в сравнение с лимитите при 
нормална експлоатация на 1 и 2 блокове.  

Б) Генериране и изхвърляне на течни радиоактивни отпадъци  
Подробната оценка на генерирането на течни РАО по време на 

контролиране на БС са дадени в Плана за ИЕ на 1 и 2 блокове [36] и са 
обобщени в таблица 1.11.2-6 както следва:  
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Таблица 1.11.2-6 Годишни изхвърляния на течни РАО от блокове 1 и 

2 по време на контролиране на БС  
 
Произход  

Обем на 
отделените 
течни 
отпадъци, 
m³/год  

- активност 
с изключение 
на 3H, Bq/год  
 

 
Забележка 

Душове  80 8.105 6.0 10 4 Bq/год, 

Специални перални 200 6.107 aко отпадъците 
се преработват 
в мобилната 
инсталация  

Подове, коридори и 
отводнителни канали 

10 1,107  

Канализация и 
дъждовни води от 
СК1 

570 2,1.106  
 

Общо 860 7,3.107  

Такива количества течни РАО ще се изхвърлят и от блокове 3 и 4 по 
време на контролиране на БС. 

Изхвърлянията на течни РАО се очакват да бъдат:  
- 7.3x107 Bq/год, т.е. 1.6% от границата при нормална експлоатация, 

допускайки консервативно, че отпадъците от спецпералните не се 
преработват в мобилната инсталация;  

- 1.3x107 Bq/год, т.e. 0.3% от границата при нормална експлоатация, 
допускайки консервативно, че отпадъците от спецпералните се 
преработват в мобилната инсталация.  

Тези прогнозни количества на изхвърлянията са изключително ниски в 
сравнение с очакваните количества по време на подготовката на БС, дори и при 
положение, че се очаква че ще бъдат удвоени, поради почти едновременното БС 
на блокове 1 – 4.  

Изхвърляне на Тритий  
Практически не се очаква изхвърляне на тритий (3H) по време на 

контролиране на БС.  

Източници и характеристики на РАО през Етап 1 на ИЕ  
В таблица 1.11.2-7 и в таблица 1.11.2-8 са представени обобщени данни 

за генерираните течни РАО по време на подготовка на БС и контролиране на БС 
на блокове 1 и 2 и съответно за блокове 3 и 4.  
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Таблица 1.11.2-7 Генериране на течни РАО по време на подготовка 
на БС и контролиране на БС на блокове 1 и 2, съгласно плана по ИЕ [36]  

Операция  Тип на 
отпадъците 

Количество 
за блокове 1 
и 2 

Описание на 
РАО 

Прогнозна 
активност  
(към момента на 
генериране на 
РАО) 

Брой на 
опаковки 

Йонообменни 
смоли  

12m3 Смес от смоли с 
киселинни и 
основни групи. 
Органични 
полистиренови 
смоли.  
Физикохимичн
ите 
характеристики 
са аналогични 
на тези на 
изходните 
сорбенти, които 
се използват 
при 
експлоатационн
ата дейност.  

60Co: 4.2E+08Bq/t; 
137Cs: 
5.1E+08Bq/t; 
239Pu: 3.7E+06Bq/t 

12 СтБК  
 

Дезактивация 
на ШПР, БОК, 
стелажите на 
БОК, БАП  

Течни РАО 1252 m3 
(БОК)  
1226 m3 
(БАП)  

1. Водни 
разтвори и 
суспензии; 
2. Концентрат 
от изпарителите 
на СВО-3 с 
концентрация 
на борна 
киселина до 
12g/l. 

 32 СтБК  

Отработен 
дезактивационе
н разтвор 

471 m3    35 СтБК 

Утаени хидро-
окисихидроокис
и 

16.67 t   5 СтБК 

Твърда 
дезактивация 
на 
оборудването 
от I контур 

Разтвор за 
изплакване 

1413m3    4 СтБК 

От Баня  400 m3/месец Воден разтвор 
на миещи 
повърхностно 
активни 
вещества 
(сапун, 
шампоан) 

4МBq  След 
проверка се 
изхвърля в р. 
Дунав  

 
Вторични РАО 

От Спецпералня  3120 m3/y Воден разтвор 
на миещи 
повърхностно 
активни 
вещества (пран 
за пране) и 

1.45E+10 Bq/y (за 
циментирания 
отпадък) 
4.44E+08 Bq/ y (за 
трите вида 
филтри)  

18.1m3/y (104 
варела, 11 
СтБК) 
12 мрежести 
филтри/3 г – 
0.04m3 
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Операция  Тип на 
отпадъците 

Количество 
за блокове 1 
и 2 

Описание на 
РАО 

Прогнозна 
активност  
(към момента на 
генериране на 
РАО) 

Брой на 
опаковки 

реагенти за 
дезактивация 

72 
микрофилтри/
г – 0.18m3  
11 
ултрафилтри 
и 
обратноосмот
ични/г – 
0.087m3 

Почистване на 
подове 

Води от 
спецканализаци
ята 

300 m3/y Вода или воден 
разтвор на 
миещи 
повърхностно 
активни 
вещества и 
реагенти за 
дезактивация 

 1 СтБК/г. 

 
Таблица 1.11.2-8 Генериране на течни РАО по време на подготовка 

на БС и контролиране на БС на блокове 3 и 4, съгласно плана по ИЕ [36]  

Операция  Тип на 
отпадъците 

Количество 
за блокове 3 
и 4 

Описание на 
РАО 

Прогнозна 
активност  
(към момента на 
генериране на 
РАО) 

Брой на 
опаковки 

Йонообменни 
смоли  

12m3 Смес от смоли с 
киселинни и 
основни групи. 
Органични 
полистиренови 
смоли.  
Физикохимични
те 
характеристики 
са аналогични 
на тези на 
изходните 
сорбенти, които 
се използват 
при 
експлоатационн
ата дейност.  

60Co: 4.2E+08Bq/t; 
137Cs: 
5.1E+08Bq/t; 
239Pu: 3.7E+06Bq/t 

12 СтБК  
 

Дезактивация 
на ШПР, БОК, 
стелажите на 
БОК, БАП  

Течни РАО 1252 m3 
(БОК)  
1226 m3 
(БАП)  

1. Водни 
разтвори и 
суспензии; 
2. Концентрат 
от изпарителите 
на СВО-3 с 
концентрация 
на борна 
киселина до 

 32 СтБК  
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Операция  Тип на 
отпадъците 

Количество 
за блокове 3 
и 4 

Описание на 
РАО 

Прогнозна 
активност  
(към момента на 
генериране на 
РАО) 

Брой на 
опаковки 

12g/l. 
Отработен 
дезактивационе
н разтвор 

471 m3    35 СтБК 

Утаени хидро-
окисихидроокис
и 

16.67 t   5 СтБК 

Твърда 
дезактивация 
на 
оборудването 
от I контур 

Разтвор за 
изплакване 

1413m3    4 СтБК 

От Баня  400m3/месец Воден разтвор 
на миещи 
повърхностно 
активни 
вещества 
(сапун, 
шампоан) 

4МBq  След 
проверка се 
изхвърля в р. 
Дунав  

 
Вторични 
РАО 

От Спецпералня  3120 m3/y Воден разтвор 
на миещи 
повърхностно 
активни 
вещества (пран 
за пране) и 
реагенти за 
дезактивация 

1.45E+10 Bq/y (за 
циментирания 
отпадък) 
4.44E+08 Bq/ y (за 
трите вида 
филтри)  

18.1m3/y (104 
варела, 11 
СтБК) 
12 мрежести 
филтри/3 г – 
0.04m3 
72 
микрофилтри/
г – 0.18m3  
11 
ултрафилтри 
и 
обратноосмот
ични/г – 
0.087m3 

Почистване на 
подове 

Води от 
спецканализаци
ята 

300 m3/y Вода или воден 
разтвор на 
миещи 
повърхностно 
активни 
вещества и 
реагенти за 
дезактивация 

 1 СтБК/год. 

При демонтаж и дезактивация на демонтираното оборудване по 
време на Етап 2  

Опитът на EWN при демонтажа и дезактивацията на демонтираното 
оборудване показва, че количеството на отпадъчните води, които се отделят от 
тези операции е 300m3/год [50].  Течните РАО се събират в специален резервоар. 
След неутрализация и химически или радиологичен контрол съдържанието му 
се изпомпва и се изпраща в изпарителна инсталация, при което се получава 
радиоактивен остатък и кондензат.  
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Количеството на консумираната вода е по-малко от годишното 
количество на отпадъчните води, поради това че кондензатът от изпарителната 
инсталация се използва повторно.  

При обработката на отпадъчните води в изпарителната инсталация не са 
установени нерадиоактивни замърсители на водата и хранителни вещества. 

Всички ТРАО се преработват с изключение на водите от баните, които 
след дозиметричен контрол се изхвърлят директно в р. Дунав.  

Въз основа на опита на EWN при извеждане от експлоатация на 
блоковете в АЕЦ “Грейфсвалд” е показано, че по време на извеждането от 
експлоатация общата активност, изхвърлена във водата за една година (без 
тритий) намалява до 120МBq, а по отношение на тритий е 50GBq. Това 
означава, че в сравнение с експлоатационния период на блокове 1-4 (2484 МBq - 
1998г.) общата активност (без тритий) е намаляла около 20 пъти.  

Подбраните въз основа на международния опит технологии за извеждане 
от експлоатация и разпределението на дейностите по извеждане от 
експлоатация във времето дават основание за ограничаване на очакваните преки 
въздействия от извършваните дейности на територията на площадката върху 
качеството на водите, в рамките на приетите норми. Въздействието върху 
околната среда е незначимо и не е възможно да се предизвика каквото и да е 
трансгранично въздействие.  
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1.12 Генерирани твърди отпадъци– количествена и качествена 
оценка  

1.12.1 Радиоактивни отпадъци  
Действащата в момента категоризация на РАО, съгласно чл. 5 на 

Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци [14], 
въвежда три основни категории на твърдите РАО:  

1. Категория 1 - преходни РАО, които могат да бъдат освободени от 
контрол след подходящо обработване и/или временно съхранение за период от 
време не по-голям от 5 години, при което тяхната специфична активност 
намалява под нивата за освобождаване от контрол;  

2. Категория 2 - ниско- и средно активни отпадъци, съдържащи 
радионуклиди в концентрации, при които не се изискват специални мерки за 
отвеждане на топлоотделянето при съхранение и погребване; радиоактивните 
отпадъци от тази категория се категоризират допълнително на:  

- категория 2а - кратко живеещи ниско и средно активни отпадъци, 
съдържащи главно кратко живеещи радионуклиди (с период на 
полуразпадане по-кратък или равен на периода на полуразпадане на 
137Cs), и дълго живеещи алфа-активни радионуклиди със 
специфична активност, по-малка или равна на 4.Е+06 Bq/кg за 
отделна опаковка и по-малка или равна на 4.Е+05 Bq/кg в целия обем 
на РАО;  

- категория 2б - дълго живеещи ниско и средноактивни отпадъци, 
съдържащи дълго живеещи алфа-активни радионуклиди (с период на 
полуразпадане по-дълъг от периода на полуразпадане на 137Cs) със 
специфична активност, надвишаваща границите за категория 2а.  

3. Категория 3 - високоактивни отпадъци, в които концентрацията на 
радионуклиди е такава, че топлоотделянето трябва да бъде взето предвид при 
съхранение и погребване. 

В съответствие с изискванията на Наредба за безопасност при 
управление на РАО [14], течните радиоактивни отпадъци (РАО) се 
категоризират в съответствие с изискванията на чл. 5 на Наредбата, в 
зависимост от характеристиките на твърдите РАО, които се очаква да бъдат 
получени след тяхното кондициониране. В случаите, в които не е налична 
технология на течните РАО, категоризацията се извършва като се вземат 
предвид най- добрите съвременни технологии за кондициониране.  

Във връзка с особеностите на прилаганите методи на обработване на 
РАО и съобразно договорните отношения с ДП “РАО”, в съответствие с Чл. 7 от 
Наредбата, за безопасност при управление на РАО [14] са въведени 
допълнителни категории РАО от АЕЦ „Козлодуй” EAД. Допълнителните 
категории детайлизират изискването на Член 5, т. 2 от Наредбата и са свързани с 
оперативно измеряеми параметри, в граници, които са предложени от ДП 
“РАО”, СП “РАО-Козлодуй” и са в съответствие с “Процедура за приемане на 
РАО в съоръжението за управление на РАО от АЕЦ “Козлодуй”, Представени са 
следните две основни групи: 

- Допълнителни категории твърди РАО (категория 2а); 
- Допълнителни категории течни РАО. 
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Допълнителни категории твърди РАО ( категория 2а) от АЕЦ 
„Козлодуй” ЕАД са определени както следва: 

- 2-I - категория - с мощност на еквивалентната доза от гама- 
лъчение на разстояние 0.1 m от повърхността на отпадъците от 
1μSv/h до 0.3mSv/h; 

- 2-II - категория - с мощност на еквивалентната доза от гама- 
лъчение на разстояние 0.1 m от повърхността на отпадъците от 
0.3 mSv/h до 10mSv/h; 

- 2-III – категория - мощност на еквивалентната доза от гама- 
лъчение на разстояние 0.1 m от повърхността на отпадъците от 
над 10mSv/h; 

Твърдите РАО, от всяка една от горните допълнителни категории се 
охарактеризират като пресуеми (текстил, вата и отпадъци на базата на 
поливинил хлорид, полиетилен и др. пластмаси) и непресуеми ( метали, дърво, 
строителни и др.). 

Произход на експлоатационните РАО  
Основен вид източник на твърди РАО са замърсените с техногенни 

радионуклиди обекти, среди, материали и консумативи, участващи и/или вече 
използвани в технологичния процес на производство на електроенергия. Твърди 
РАО се генерират при обслужването и ремонта на съоръженията на блока. 
Анализа на отчетите на CП “РАО Козлодуй” за дейността показват, че по време 
на планов ремонт се образуват от 3 до 5 пъти повече радиоактивни отпадъци 
отколкото когато блоковете работят на мощност. Съгласно морфологични 
характеристики, РАО могат да бъдат разделени на метални отпадъци, 
строителни отпадъци, отработени филтри, замърсени инструменти, дърво, 
специално облекло, гума и хартия и т.н.  

Таблица 1.12.1-1 Характеристика на твърдите РАО по вида на 
материала  

Наименование на РАО Характеристика 
Текстил Специално работно облекло, използвано в КЗ, 

кърпи тензух, използвани за почистване и 
хигиенизиране 

Полимери Главно полиетилен, използван за покривен 
материал и защита на повърхностите от 
замърсяване, латексови ръкавици и др. 

Вата Подменена топлоизолация на съдовете и 
тръбопроводите на 1-контур 

Гума Замърсени гумени уплътнения, гумени 
ръкавици и др 

Дърво Замърсени талпи, използвани за скелета при 
строително- ремонтни дейности, дървени 
опаковки на оборудване и инструменти. 

Метал Елементи от технологично оборудване, 
изведено от експлоатация или подменено при 
извършване на ремонт, ламарина от подменена 
топлоизолация 

Стружки Отпадъчен материал при обработване на 
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Наименование на РАО Характеристика 
радиоактивно замърсено оборудване в 
механичните работилници на КЗ.  

Строителни отпадъци Отпадъци от бетон, тухли, мазилка, подови 
покрития и др., отделени при извършване на 
строително-ремонтни дейности. 

Кабели Повърхностно замърсени кабели. 
Хартия Кашони, опаковъчна хартия и др. 
Аерозолни филтри Отработени филтри от системите на 

спецгазоочистването. 
Разпределението на получените метални РАО, съгласно анализите на CП 

”РАО- Козлодуй”, е следното:  
- цветни метали 10-15%;  
- неръждаема стомана около 15-25%;  
- въглеродна стомана 60-75%.  

Охарактеризиране на РАО  
Всеки един от потоците РАО, по обекти на съхранение, преди предаване 

на СП “РАО-Козлодуй”, се охарактеризира по отношение на физичните, 
химични, радиационни и др. свойства на РАО във възможния обем.  

Характеризирането се извършва за изпълнение на изискванията на 
Наредба за безопасност при управление на РАО [14], с оглед оценка на 
възможностите за последващо управление от СП “РАО-Козлодуй”, както и 
поради необходимостта от поддържане на актуални инвентарни описи.  

Съхраняване на твърдите РАО  
Твърдите РАО, генерирани по време на експлоатация и ремонтни 

дейности на блокове 1 и 2, се съхраняват в помещения за временно съхранение 
на СК-1 и реакторно отделение на 1 и 2 блокове и в СК-2 и реакторно отделение 
за 3 и 4 блокове. Подробно описание на местата и количествата на 
съхраняването на наличните твърди РАО в 1-4 блокове е дадено в раздел 1.1.2.  

 

Общо описание – твърди РАО, генерирани от централата по време 
на експлоатация и ремонти  

Твърдите РАО са разположени на две места – в спецкорпуси и в 
реакторно отделение.  

В таблици 1.12.1-2 и 1.12.1-3 са представени генерираните твърди РАО в 
АЕЦ “Козлодуй” за периода 2009-2011г. 

Таблица 1.12.1-2 Пресуеми твърди РАО 2-I и 2-II категория, m3 за 
периода 2009-2011г.  
 
Обект 

 
2009 г. 

 
2010 г.  

 
2011 г.  

ЕП-1 166.96 148.58 51 
ЕП-2 710.18 604.78 587 
ХОГ 22.75 21.0 23 
ОБЩО 899.89 774.36 661 
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Таблица 1.12.1-3 Непресуеми (метални) твърди РАО 2-I и 2-II 
категория, t за периода 2009-2011г. 
Обект  

2009 г. 
 
2010 г.  

 
2011 г.  

ЕП-1 6.75 2.38 2.138 
ЕП-2 37.54 12.48 18.131 
ХОГ 0 0 0 
Общо 44.29 14.86 20.269 

3абележка. Количествата непресуеми (метални) РАО категория 2-І и 2-ІІ 
са представени като общи количества от всички потоци.  Причините за това са, 
че непресуемите (метални) РАО се сортират и поставят в контейнер с обем 2m3 
в БМР. От там чрез специализиран транспорт се предават  на СП “РАО 
Козлодуй”.  

Категоризация на радиоактивните материали (РАМ) от дейностите 
по извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй”  

Цялата маса на отпадъците на площадката при извеждане от 
експлоатация на ядрени съоръжения е разделена в 3 категории.  

- І категория – потенциално незамърсено. За освобождаване на 
материала от контрол са необходими контролни измервания на 
материала (избирателна проверка);  

- ІІ категория – потенциално замърсено оборудване. За да се вземе 
решение за освобождаване от контрол, се изисква измерване на 
всички материали;  

- ІІІ категория – замърсено оборудване. Материалът се третира като 
радиоактивен отпадък и в отделни случаи може да бъде освободен от 
контрол след дезактивация и измерване.  

Материалите от категории 2 и 3 са радиоактивен отпадък (Дефиницията 
"радиоактивен остатъчен материал“ се използва в Германия за всички етапи на 
междинното съхранение преди окончателното съхранение). Те могат да бъдат 
освободени от регулиране след процедура за измерване за освобождаване от 
контрол (измерване и решение на органа за радиационен контрол, когато 
стойностите са под определените  гранични стойности) и вероятно предишно 
дезактивиране. 

Друг тип материал от Категория 3 са отпадъците от експлоатацията и от 
периода след експлоатацията.  

Освен нерадиоактивните отпадъци от демонтажа на АЕЦ: материал от 
Категория 1 и Категории 2 и 3, след освобождаване от контрол, се генерира 
значителни количества отпадък от други дейности по демонтажа на площадката. 
Съгласно отипа на  EWN повече от 10% от него са метали за скрап. В АЕЦ 
«Грейфсвалд» около 90% от тези нерадиоактивни  отпадъци са обхванати от 
дейностите по оползотворяване (например рециклиране). Частта от 10% на 
невъзстановяемите отпадъци се съхранява по начин, благоприятен за околната 
среда, чрез депониране или изгаряне в в инсталации за изгаряне на отпадъци. 
Всички подизпълнители по дейностите с отпадъци са редовно одитирани.  

Общото количество на отпадъците след демонтажа и процесите на 
третиране на отпадъци е важно за оценката на въздействието и са описани в 
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EEIR [50]. Отпадъците от извеждането от експлоатация според EWN [50] могат 
да бъдат групирани и като:  

- конвенционални отпадъци за оползотворяване;  
- конвенционални отпадъци за отстраняване (например депониране 

или изгаряне);  
- радиоактивни отпадъци за временно съхранение (например големи 

компоненти за по-късно рязане);  
- радиоактивни отпадъци за повторна употреба или използването в 

ядрени съоръжения;  
- радиоактивни отпадъци подготвени за окончателно депониране.  
Точните количества от тези видове трябва да се конкретизират в рамките 

на подготовката на процесите на извеждане от експлоатация, чрез използване на 
базата данни за материалите за подробно планиране на различните демонтажни 
дейности.  

В приложение 11.4.2 е направена груба оценка, базирана на данни от 
АЕЦ “Козлодуй” (KPMU/DPL/013), на опитът на EWN (АЕЦ ”Грейфсвалд) [50] 
и изчисленията от доклада за оценка въздействието върху околната среда за 
АЕЦ "Бохунице" [18].  

В Приложение 11.4.2 е споделен опита на EWN (АЕЦ ”Грейфсвалд) [50] 
за действителните количества отпадъци от извеждане от експлоатация на АЕЦ, 
към настоящия момент . 

Съгласно плана за извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ 
Козлодуй [36] при извеждането от експлоатация на блоковете ще се генерират 
следните потоци материали и отпадъци:  

 Незамърсено оборудване от МЗ; 
 Замърсено оборудване от МЗ; 
 Материали от СК и РО за ЦНРД.  
 Материали от ЦНРД, отиващи към Съоръжението за измервания и 

освобождаване от контрол (СИОК) 
 Материали от ЦНРД, които не отговарят на критериите 

освобождаване от контрол; 
 Твърди отпадъци Категория 1 от оборудванетоза извличане и 

преработване на твърдата фаза в БКО;  
 Вторични отпадъци от ЦНРД;  
 Незамърсени отпадъци, съдържащи азбест;  
 Замърсени отпадъци, съдържащи азбест;  
 Други опасни материали;  
 нерадиоактивни отпадъци. 

Източници и характеристики на твърди РАО през Етап 1 на ИЕ  
РАО от Подготовката на БС 
При подготовката на БС се очаква да се генерират ниско и средно 

активни РАО от:  
- Специално облекло; 
- Твърди РАО (горими, негорими-подлежащи на пресоване, негорими-

неподлежащи на пресоване отпадъци); 
- Отработени аерозолни филтри. 
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РАО от Контролиране на БС  
При контролиране на БС се очаква да се генерират ниско и средно 

активни РАО:  
- Отработени аерозолни филтри.  
За целите на този план, се приема, че при ИЕ на блокове 3 и 4 ще се 

генерират отпадъци със същите количественние и качественни характеристики, 
както при ИЕ на блокове 1 и 2.  Първоначалната оценка на РАО при подготовка 
и контролиранена БС за блокове 1 и 2 е направена в [12]. Подробно описание на 
източниците, типа и характеристиките на РАО от подготовката и контролиране 
на БС при актуализираната стратегия за „непрекъснат демонтаж” е дадено в [13] 
и в таблиците по-долу. Активността на РАО е оценена към момента на тяхното 
генериране. Количествата РАО са оценени при прилагането на подхода за 
дезактивация, описан в ПИЕ.  

Източници и характеристики на твърди РАО през Етап 1 и Етап 2 на 
извеждането от експлоатация  

При демонтажа на два блока ВВЕР-440 се очаква да бъде получено 
приблизително 450000t материали.  Съгласно опита на АЕЦ Грейфсвалд [50], 
300000t материали ще бъдат незамърсени (приблизително 2/3 от общото 
количество) и 150000t материали ще бъдат замърсени или потенциално 
замърсени.  

В таблица 1.12.1-4 и респективно в таблица 1.12.1-5 е показано 
количеството на генерираните радиоактивни отпадъци такова, каквото би било, 
ако не се извършва дезактивация на метала за 1 и 2 и съответно за 3 и 4 блокове.  

Броят СтБК е изчислено съгласно практиката, съществуваща в СП „РАО 
Козлодуй” (2 t едрогабаритни неметални РАО се поставят в 1 СтБК).  

В таблица 1.12.1-4 е дадено количеството на генерираните твърди РАО за 
1 и 2 блокове през Етап 1 и Етап 2 на процеса по ИЕ.  

Таблица 1.12.1-4 Генериране на твърди РАО по време Етап 1 на ИЕ 
(подготовка на БС и контролиране на БС) и Етап 2 демонтаж на 
оборудването на блокове 1 и 2, съгласно плана по ИЕ [36]  

Операция  Тип на 
отпадъците 

Количество 
за блокове 1 
и 2 

Описание на 
РАО 

Прогнозна 
активност  
(към 
момента на 
генериране 
на РАО) 

Брой на 
опаковк
ите  

 Филтри 624 броя  Събират цялата 
утайка и 
замърсяване, 
което може да 
се изчисти по 
време на 
операциите  

бета, гама-
изотопи: 
6.7Е+11 Bq;  
алфа изотопи: 
3.9Е+09Bq 

24 СтБК  

Демонтаж на 
термоизолация  

Изолация  
 

600 m3  
 

Вата  
 

60Со: 25Bq/g 
137Cs: 150Bq/g 

22 СтБК 

 Спец облекло  10 m3/y Памук  15 варела 
(1.5 СтБК) 

Технологични 
твърди РАО 

Горими 80 m3 /y Дърво, текстил, 
полимери 

0.53GBq/t  
4.6GBq/t  

134 
варела/г (5 
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Операция  Тип на 
отпадъците 

Количество 
за блокове 1 
и 2 

Описание на 
РАО 

Прогнозна 
активност  
(към 
момента на 
генериране 
на РАО) 

Брой на 
опаковк
ите  

СтБК/г) 
(Ако се 
прилага 
изгаряне – 
8 варела/г1 
СтБК/г)  

Негорими 4 t/y Бетон, метал, 
строителни 
материали 

 1 СтБК/г 

Кондициони-ране 
на филтри НЕРА 

HEPA филтри  14 броя/год. 
(1.5 m3/год. 
след 
разглобяване)  

  9 варела/г1 
СтБК/г 

Твърди РАО от 
демонтиране на 
оборудване на 
първи контур 

1950 t  1950 СтБК 

Твърди рАО от 
ремонтиране на 
оборудване  
СК1 

1200 t  600 СтБК 

Кондициониране на 
демонтирано 
оборудване 

Твърди РАО от 
демонтиране на 
СВО 3 и други 
спомагателни 
системи  

300 t 

 
 
Неръждаема 
стомана 
0Х18Н10Т, 
въглеродна 
стомана  

 150 СтБК 

 
В таблица 1.12.1-5 е дадено количеството на генерираните твърди РАО за 

3 и 4 блокове през Етап 1 и Етап 2 на процеса на ИЕ.  
Таблица 1.12.1-5 Генериране на твърди РАО по време на подготовка 

на БС и контролиране на БС на блокове 3 и 4, съгласно плана по ИЕ [36]  

Операция  Тип на 
отпадъците 

Количеств
о за 
блокове 3 
и 4 

Описание 
на РАО 

Прогнозна 
активност  
(към 
момента на 
генериране 
на РАО) 

Брой на 
опаковки
те 

 Филтри 624 броя  Събират 
цялата утайка 
и 
замърсяване, 
което може да 
се изчисти по 
време на 
операциите  

бета, гама-
изотопи: 
6.7Е+11 Bq;  
алфа изотопи: 
3.9Е+09Bq 

24 СтБК  

Демонтаж на 
термоизолация  

Изолация  
 

600 m3  
 

Вата  
 

60Со: 25Bq/g 
137Cs: 150Bq/

22 СтБК 
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Операция  Тип на 
отпадъците 

Количеств
о за 
блокове 3 
и 4 

Описание 
на РАО 

Прогнозна 
активност  
(към 
момента на 
генериране 
на РАО) 

Брой на 
опаковки
те 

g 
 Спецоблекло  10 m3/y Памук  15 варела 

(1.5 СтБК) 
Горими 80 m3 /y Дърво, 

текстил, 
полимери 

0.53GBq/t  
4.6GBq/t  

134 
варела/г (5 
СтБК/г) 
(Ако се 
прилага 
изгаряне –  
8 варела/г, 
1 СтБК/г)  

Технологични 
твърди РАО 

Негорими 4 t/y Бетон, 
метал, 
строителни 
материали 

 1 СтБК/г 

Кондициони-ране 
на филтри НЕРА 

HEPA филтри  14 
броя/год. 
(1.5 m3/год. 
след 
разглобява
не)  

  9 варела/г, 
1 СтБК/г 

Твърди РАО от 
демонтиране 
на оборудване 
на първи 
контур 

1950 t  1950 СтБК 

Твърди рАО от 
ремонтиране 
на оборудване  
СК1 

1200 t  600 СтБК 

 
Кондициониране на 
демонтирано 
оборудване 

Твърди РАО от 
демонтиране 
на СВО 3 и 
други 
спомагателни 
системи  

300 t 

Неръждаем
а стомана 
0Х18Н10Т, 
въглеродна 
стомана 

 150 СтБК 

Радиометричните характеристики на твърди РАО, определени на база 
регулярни измервания (1994-1999г.) на 200 l варели преди суперпресоване в СП 
“РАО Козлодуй” с гама-скенер [Bq/kg] са представени в таблица 1.12.1-6. Тези 
данни с голяма степен на достоверност могат да се отнесат за твърдите РАО, 
които се съхраняват в помещенията за временно съхранение на СК-1: ВК 031/3, 
ВК 031/4.  



Доклад за оценка на въздействието върху околната среда  от 
извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” 

Ред: 02 
Дата: 2013-04-12 
Реф:П16Д09Ред02_ДОВОС 

П16Д09Ред02_ДОВОС – Глава 1 Статус: Окончателен  

 

 
EE nn ee rr gg yy   II nn ss tt ii tt uu tt ee   JJ SS CC

20, Fr. Joliot – Courie Str.1113 Sofia, Bulgaria  Tel:(+359 2) 963 45 76, Fax: (+359 2)963 40 38, 
E- mail: office@eninbg.com  

 

 

Глава 1/Стр. 102 от 154 

 

Таблица 1.12.1-6 Радионуклиден състав на твърдите РАО  
Радионуклиден състав, % № 

 
Вид на 
материала 

Рγ ср., 
mSv/h 

А сп. 
ср., 
Bq/kg 

60Co 110Ag 134Cs 137Cs 54Mn 

1.  Смесени 0.69 3.87Е+5 59 4 4 24 5 
2.  Полимери 0.33 2.98Е+5 64 7 9 9 7 
3.  Вата  0.30 5.17Е+5 63 9 6 9 8 
4.  Текстил  0.29 4.02Е+5 55 8 7 18 7 
5.  Стружки  0.24 3.64Е+5 66 6 9 8 8 
6.  Гума  0.24 1.80Е+5 65 3 5 20 5 
7.  Дърво  0.10 1.83Е+5 51 1 8 34 5 
8.  Метал  0.09 1.30Е+5 58 2 8 21 9 
9.  Строителни 

отпадъци 
0.05 2.96Е+5 58 2 5 30 4 

Всички измерени 
РАО 

0.25 3.23 Е+5 57 6 6 20 6 

Количества на материалите от демонтажа в Машинна зала  
Данните за вида и количеството на демонтируемите материали в МЗ са 

представени в таблиците по долу.  
В таблица 1.12.1-7 е дадена класификацията на материалите, в таблица 

1.12.1-8 са посочени очакваните количества основни материали от демонтажа на 
машинна зала, а в таблица 1.12.1-9 са включени данните за потенциално 
замърсеното оборудване в машинна зала. Информацията съдържа: категория на 
замърсяване, вид на материала, както и очаквано количество, съгласно плана за 
ИЕ [36].  

Таблица 1.12.1-7 Класификация на материалите  
Материал Обозначение  Описание 
Въглеродна стомана CST CST01 Дебелина на стената > 30 mm 

  CST02 Дебелина на стената 10 ÷ 30 mm 

  CST03 Дебелина на стената < 10 mm 

Неръждаема стомана SST SST01 Дебелина на стената > 30 mm 

  SST02 Дебелина на стената 7 ÷ 30 mm 

  SST03 Дебелина на стената < 7 mm 

Ел. двигатели ELM ELM01 Най-голям диаметър < 400 mm 

  ELM02 Най-голям диаметър > 400 mm 

Кабели CAB CAB01 Изолация на кабели 
(например, пластмаса, гума) 

  CAB02 Най-голям диаметър < 8 mm 

  САВ03 Най-голям диаметър > 8 mm 

Изолация ISW -  
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Материал Обозначение  Описание 
Цветни метали NFM NFM01 Металът може да бъде стопен 

  NFM02 Металът не може да бъде стопен 

Електрически части ELP -  

Бетон CON -  

Друг материал ОТН OTH01 Друг материал 
(различен от OTH02 и OTH03 

  ОТН02 Течности 

  отноз Строителни материали и пръст 

Компоненти COM  -  

 
Таблица 1.12.1-8 Обобщение на вида и количествата материали в 

Машинна зала, съгласно [36]  
Елемент Категория I  

Материал, неподлежащ на  
ограничения  

Категория II  
Потенциално замърсен  
материал  

 Вид на 
материала 

Маса, t Вид на 
материала 

Маса, t 

Тръби 

Тръбопроводи 
Тръбопроводи  

CST02 
CST03 

62 425 CST02 
CST03 

485 103 

Турбинни   CST 1280 
тръбопроводи     
Разнообразни 
елементи 

CST 219 CST 265 

Клапани   

Електрозадвижвани и  CST 177 CST 248 
ръчни клапани SST 

NFM 
ELM 

 SST 
NFM 
ELM 

 

Обратни клапани CST SST 
NFM 

12 CST SST 
NFM 

23 

Регулиращи клапани CST SST 
NFM ELM 

0.5 CST SST 
NFM ELM 

31 

Редукционни 
установки 

  CST SST 
NFM ELM 

74 
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Елемент Категория I  
Материал, неподлежащ на  
ограничения  

Категория II  
Потенциално замърсен  
материал  

Малки клапани   CST SST 
NFM ELM 

10 

Дискова арматура CST SST 
NFM ELM 

58   

Помпи  

Помпи CST SST 
NFM ELM 

15 CST SST 
NFM ELM 

320 

Резервоари  

Резервоари CST 110 CST 400 

 
Таблица 1.12.1-9 Описание на потенциално замърсените материали в 

машинна зала, съгласно [36]  
Елемент Вид на 

материала 
Маса, t  Описание на 

материала  
Бележки  

Парни турбини   

Турбинни 
компоненти 

    

Корпус на част 
високо налягане 
(ВН) 

CST 38 Въгл.стомана: 
25Л МСт.3 

 

Вал на част ВН SST 10 Легирана ст. 
34ХН9М 
34ХМ 

1 елемент 

Лопатки на част ВН SST  Легирана ст. 
1Х13 1Х11 
МФ 

Макс. маса на 
1 елемент: 12 
kg 

Корпус на част 
ниско налагане 
(НН) 

CST  Въгл.стомана: 
25Л МСт.3 
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Елемент Вид на 
материала 

Маса, t  Описание на 
материала  

Бележки  

Вал на част НН SST 27 Легирана ст. 
34ХН9М 
34ХМ 

7 заварени 
елемента; 
Макс. маса на 
1 елемент 7.5 
t 

Лопатки на част НН SST  Легирана ст. 
1Х13 1Х11 
МФ 

Макс. маса на 
1 елемент: 12 
kg 

Диафрагми на част 
НН 

CST  Чугун  

Уплътнения SST 
NFM 

 Легирана ст. 
1Х11 МФ 
ЭИ-802 

 

Корпуси на лагери CST  Чугун  

Стопорни клапани CST  Въгл.стомана 
25Л 

 

Регулиращи клапани CST  Въгл.стомана 
25Л 

 

Обща маса  1347 t   

Кондензатори  

Основни 
кондензатори 

CST 
NFM 

1446 900 Въгл.стомана 
Месинг Л-68 

8 броя; Обща 
маса за двата 
блока 

Технологичен 
кондензатор 

CST  
NFM 

11.47 t Въгл.стомана 
Месинг Л-70-
1 

1 брой  

Регенеративни подгреватели 

ПНН  392 t  20 броя; Обща 
маса на ПНН 

ПВН   1128 t  12 броя; Обща 
маса на ПВН 

Ежектори  
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Елемент Вид на 
материала 

Маса, t  Описание на 
материала  

Бележки  

Основни ежектори  CST  
NFM  

31.2 Чугун  
Въгл.стомана  
Месинг Л-68  

12 броя; Обща 
маса 

Пускови ежектори CST 1.1 Въгл.стомана 16 броя; Обща 
маса 

Ежектори  46.3  4 броя; Обща 
маса  

Ежектори на 
уплътненията 

 16.1  Обща маса  

Охладители  

Охладител на 
дренажа на ПНН 1 

CST 10.7 Въгл.стомана 4 броя; Обща 
маса  

Охладител на 
дренажа на ПНН 3 

CST 29.6 Въгл.стомана 4 броя; Обща 
маса  

Охладител на пара 
към деаератора 

CST 14.2 Въгл.стомана 4 броя; Обща 
маса  

Охладител на 
технолог. 
кондензатор 

CST  
NFM 

11.5 Въгл.стомана 
Месинг Л-70-
1 

1 брой; Обща 
маса  

Охладител  2.7  1 брой; Обща 
маса  

Охладители на 
проби 

 5  100 броя; 
Обща маса  

Други топлообменници 

Сепаратор -
паропрегреватели 

 913.6  8 броя Обща 
маса  
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Елемент Вид на 
материала 

Маса, t  Описание на 
материала  

Бележки  

 Категория I Материал, неподлежащ на ограничения  

 Вид на 
материала 

Маса, t Материал Бележки 

Топлообменници 

Бойлери  27.2  4 броя Обща 
маса  

Маслоохладители  39.4  16 броя Обща 
маса  

Както се вижда от данните в таблиците по горе, в МЗ не се очаква 
радиоактивно замърсено оборудване от ІІІ категория.  

На фиг. 1.12.1-1 е показана блок схема на начина на проверка за 
установяване на радиоактивността на отпадъците от I и II –ра категория  и 
третирането им като конвенционални отпадъци, а на фиг.1.12.1-2 е показана 
блок-схема на третиране на потоци материали от II и III –та категория и 
превръщането им в конвенционални отпадъци. Инвестиционното предложение 
предвижда максимално количество от РАО и РАМ, включително потенциално 
замърсените да бъдат дезактивирани по посочените по-долу схеми и да бъдат 
третирани като конвенциоанални отпадъци. Едно от предимставата на 
заложената в инвестиционното предложение идея, е че вече дезактивирани, по-
голямата част от тези ;материали могат да бъдат оползотворени чрез 
рециклиране.  

Това твърдение се доказва и от опита по извеждане на аналогични ядрени 
мощности от експлоатация, какъвто е опита от извеждане от експлоатация на 
АЕЦ Грейфсвалд [50]. 
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Фиг. 1.12.1-1 Движение на потоци материали от I и II –ра категория и 
превръщането им в конвенционални отпадъци  
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Фиг. 1.12.1-2 Движение на потоци материали от II и III –та категория и 
превръщането им в конвенционални отпадъци 

Както се вижда и от двете схеми, материалите, които не са достигнали 
нивата за освобождаване от контрол, се третират като РАО, в съответствие с 
действащите практики в АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД. 
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1.12.2 Нерадиоактивни отпадъци  
В етапа на извеждане от експлоатация на блокове от 1-4 следва да 

продължи прилагането на Политиката по управление на околната среда на АЕЦ 
„Козлодуй“ ЕАД1, чиято цел е безопасно управление, минимизиране и 
оползотворяване на нерадиоактивните отпадъци. 

Етап на Подготовка на Извеждане от Експлоатация  
При изпълнение на подготвителните дейностите по извеждането от 

експлоатация, след освобождаване от регулаторен контрол и дезактивация се 
очаква да се генерират  твърди нерадиоактивни отпадъци от демонтажа на 
технологично оборудване и някои спомагателни дейности (производствени и 
опасни отпадъци) и разрушаване на спомагателни бетонни конструкции 
(строителни отпадъци). В таблица 1.12.2-1 са дадени характеристиките и 
класификацията на отпадъците генерирани на етапа на подготовка за извеждане 
от експлоатация.  

Таблица 1.12.2-1 Характеристика и класификация на отпадъците от 
етапа на подготовка за извеждане от експлоатация  

Вид отпадък Код по Наредба 
№ 3/2004 за 

класификация 
на отпадъците 

Количество, 
t/y 

 

Производствени отпадъци 
Компоненти, отстранени от излязло от 
употреба оборудване, различни от 
упоменатите в код 16 02 15 

16 02 16 4 

Неорганични отпадъци, различни от 
упоменатите в 16 03 05 

16 03 04 2 

Органични отпадъци, различни от 
упоменатите в 16 03 05 

16 03 06 1 

Черни метали 19 12 02 1300 
Цветни метали 19 12 03 414 
Опасни отпадъци 
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни 
вещества или замърсени с опасни вещества 

15 01 10* 1 

Изолационни материали, съдържащи 
азбест 

17 06 01* 20 

Строителни материали, съдържащи азбест 17 06 05* 70 
Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак 

20 01 21* 5000 бр./y 

Батерии и акумулатори, включени в 16 06 
01, 16 06 02 или 16 06 03, както и 
несортирани батерии и акумулатори, 
съдържащи такива батерии 

20 01 33* 7 

Строителни отпадъци 
Бетон 17 01 01 75 
                                                

1 http://www.kznpp.org/ 
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Изолационни материали, различни от 
упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 

17 06 04 80 

Смесени отпадъци от строителство и 
събаряне, различни от упоменатаите в 17 
09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

17 09 04 5 

Битови отпадъци 
Смесени битови отпадъци 20 03 01 18 
Батерии и акумулатори, различни от 
упоменатите в 20 01 33 

20 01 34 3 

През първия етап на ИЕ е предвидено да се демонтира оборудването 
извън зоната на БС, което няма да е необходимо в следващите етапи на ИЕ и е 
незамърсено Демонтажът в Машинна зала ще бъде извършен след отстраняване 
на горимите (масла от трансформаторите и турбогенераторите) и вредните 
материали (азбест), демонтаж на топлоизолацията в МЗ на блокове 1-4 и 
организиране на депа за временно съхранение.  

Демонтажът включва блочните трансформатори, генераторите, 
кондензния и тракт Вторичен Кондензат на ТГ от блокове 1- 4, захранващите 
тръбопроводи и съоръжения на І и ІІ блок, турбините и спомагателното 
оборудване, кондензаторите на турбини от блокове 1÷4, вътрешните строителни 
конструкции [36]. След оценка на възможните замърсявания в съответствие с 
методологията, представена в [39] се очаква, че към І категория – материал, не 
подлежащ на ограничения, могат да бъдат отнесени 1145.1t за 1 и 2 блокове. По 
предварителна оценка дадена в [36] за 1 и 2 блокове се очаква от МЗ 
материалите, квалифицирани като категория I да са 1/11 от общото количество 
демонтирани материали.  

Общата маса на основните демонтируеми съоръжения в МЗ, които се 
отнасят до демонтажа на блокове 1 и 2 (парни турбини, кондензатори, 
регенеративни подгреватели (ПНН, ПВН), ежектори, охладители, други 
топлообменници) е 6306.5t. За четирите изведени от експлоатация блокове 
съответните количества ще бъдат двойно по-големи.  

От демонтажа на тръбопроводи, клапани, помпи и резервоари се очаква 
да бъдат изолирани още основни, полезни материали като електродвигатели, ел. 
части, кабели – обща приблизителна маса 3239 t.  

Важна цел на демонтажа е да се постигне максимално повторно 
използване и рециклиране на демонтираните материали, особено на металите, 
което се счита за положително въздействие от ИЕ. Елементите от оборудването, 
които определено са за рециклиране, са: турбини; трансформатори; дизел 
генератори; помпи; двигатели; кабели.  

Въпреки, че част от оборудването е възможно да се използва повторно 
или за резервни части, по-реално е по-голямата част от оборудването да се 
продаде като скрап. Демонтажът трябва да е насочен към пълно разглобяване, 
сортиране и дезактивация на металите, ако е необходимо, с последващо 
препродаване или освобождаване от регулаторен контрол под формата на скрап, 
в зависимост от пазарната ситуация. 

Друга област от първостепенно значение за оползотворяване на 
отпадъците чрез рециклиране е възстановяване на цветните метали от кабелите.  
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Има технологии за рециклиране на медна жица, с която медта се отделя 
от замърсена изолация и прах. Възстановената медна жица може да се 
рециклира и да се използва отново, така се намалява обема за погребване и този 
природен ресурс може да се използва отново. Тази технология в момента се 
прилага в редица проекти за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения 
по света. Технологията е разработена в Германия и се прилага успешно в 
Европа за възстановяване на тонове замърсена медна жица, освобождаване от 
контрол и повторна употреба. Обработеният кабел се разделя на чиста мед, леко 
замърсена изолация и замърсен прах. Полученият при шлифоването замърсен 
прах се филтрира на няколко степени, за да се предотврати изхвърляне на 
замърсяване по въздуха. Процесът на рециклиране на мед се извършва при 
отрицателно налягане от момента, в който жицата постъпва преди машината за 
рязане, докато напусне сепаратора. Отработеният въздух се филтрира през 
вентилационна система с HEPA филтри [7]. 

Управлението на строителните отпадъци, генерирани по време на 
извеждане от експлоатация на блокове 1-4 следва да бъде съобразено с 
изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за 
влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ, бр. 89/13.11.2012 г), в 
съответствие с препоръката на МОСВ (писмо с изх. No ОВОС-289/09.01.2013 г.) 

Опасните отпадъци временно ще се съхраняват на територията на 
производствената площадка на обособени за целта места (Площадка 3 – фиг. 
(фиг. 4.1.11.1-1)  и след натрупване на определени количества следва да се 
предават за последващо третиране на специализирани фирми, притежаващи 
разрешение по чл. 35 на ЗУО. Напр., управлението на отпадъците от излезлите 
от употреба луминесцентни и живачни лампи включва временно съхраняване на 
ДНБПО в стоманобетонни контейнери до предаване на фирма за последващо 
третиране. Капацитета на един контейнер е около 2000 лампи. 

По време на етапа за Подготвителни дейности за ИЕ, азбестът от блокове 
1 - 4 ще бъде отстранен като опасен отпадък и депониран.  Количествата и 
характеристиките на радиоактивния и нерадиоактивен азбест, както и местата 
на депониране са дадени в Плана за извеждане от експлоатация [36].В 
съответствие с графика за ИЕ [36], подготовката за безопасно съхранение на 
блокове 1 до 2 започва с влизане в сила на разрешението за извеждане от 
експлоатация. Програмата за осигуряване на качеството за Етап 1 на 
извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” включва на 
първо място дейностите по отстраняване на азбест, запалими материали и 
конвенционални отпадъци. Независимо че разрешението за извеждане от 
експлоатация още не е издадено, за намаляване на потенциалните опасности от 
съоръженията, дейностите по отстраняването на тези материали от блокове 1 и 2 
вече се извършват.  

След привеждане на блокове 1-4 в състояние “Е” азбестосъдържащите 
материали, използвани за топлоизолация, се намират в безопасно състояние, 
(под ламарина, циментова замазка или в места с ограничен достъп).  

В съответствие с изискванията на Наредбата за предотвратяване на 
замърсяването на околната среда с азбест [40] и Наредбата за защита от рискове 
при работа с азбест [41] е изготвен актуализиран подробен опис на местата в РО 
и МЗ, където има топлоизолация с азбестосъдържащи материали, както и 



Доклад за оценка на въздействието върху околната среда  от 
извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” 

Ред: 02 
Дата: 2013-04-12 
Реф:П16Д09Ред02_ДОВОС 

П16Д09Ред02_ДОВОС – Глава 1 Статус: Окончателен  

 

 
EE nn ee rr gg yy   II nn ss tt ii tt uu tt ee   JJ SS CC

20, Fr. Joliot – Courie Str.1113 Sofia, Bulgaria  Tel:(+359 2) 963 45 76, Fax: (+359 2)963 40 38, 
E- mail: office@eninbg.com  

 

 

Глава 1/Стр. 113 от 154 

 

оценка на количествата опасни материали. Предвидено е отстраняването на 
топлинната изолация и други азбестови материали в носещи строителните 
конструкции като покривни панели, вътрешни/ външни облицовки на стени и 
облицоващи панели, тръбопроводи и резервоари и т.н по време на лицензия за 
експлоатация. Предвидено е отстраняване на изолацията (азбеста) преди 
демонтажа на тръбопроводите, като по този начин се предотвратява 
възможността за вдишване или поглъщане на азбестов прах по време на рязане 
и раздробяване.  

Оценено е, че общото количество на топлоизолацията от азбестово въже 
за изолация на тръбопроводите в 1 и 2 блок е 247.6 kg. Общото количество на 
азбестосъдържащите топлоизолационни материали с дебелина от 30 до 120 mm 
в тръбопроводите и съоръженията в машинна зала II-ри контур на 1 и 2 блок е 
оценено, че е 89391 kg. След отстраняването на 17700 kg от турбини (ТГ-2 и ТГ-
4) още преди 2001г, приблизителният остатък е 72 t. Аналогично количество 
азбест ще бъде отстранено от съоръженията в МЗ II-ри контур на 3 и 4 блокoве.  

В изпълнение на програма П.НЕСТ – 18АБ. за безопасен демонтаж през 
март 2009 г са отстранени още 11825 kg азбестосъдържащи топлоизолационни 
материали в МЗ, ІІ контур на 1 и 2 блок, които са поставени в полипропиленови 
гъвкави контейнери след маркировка и описание,в съответствие с нормативните 
изисквания.  

Възприети са различни методи за отстраняването на азбест в зависимост 
от типа азбест. Те варират от преместване на материала преди отстраняването 
на азбеста (в случай на непокрити синтетични влакна и азбестово въже, или 
непокрито гофрирано азбестово платно) до създаването на изцяло вентилирано 
затворено помещение, при което персоналът носи дихателен апарат (покрити с 
тента топлоизолационна плоча/циментови покривни плочи /стенни 
панели/противопожарни плочи/изолация на тръби).  

След контрол на радиоактивното замърсяване на топлоизолацията, 
замърсените чували се поставят в затворен метален варел на временно 
съхранение в Контролираната зона. Останалите незамърсени чували са 
поставени на място за временно съхранение в МЗ ІІ контур, кота 00.00m до 1ТК. 
Работата се извършва съгласно разрешение № 1/08.05.2008 на РИОКОЗ, гр. 
Враца.  

Изготвена е транспортна схема за контейнерите с отпадъците, складиране 
на контейнерите с отпадъците. С Решение 05-ДО-72-01 от 12.06.2008 г е 
осигурено складиране в ДНБПО на изолационни и строителни материали, 
съдържащи азбест – по 90 t/год. от всеки вид до 31.12.2010 г., което е изменено 
и допълнено и е в сила до 31.12.2015 г.  

Битовите отпадъци, както и досега ще се събират в два вида контейнери 
(2m3 и 4m3), разположени около основните сгради. Битовите отпадъци, събрани 
смесено, ще се депонират на регламентирано за целта депо, както следва: 

- Отпадъците от защитената зона се транспортират до ДНБПО,  
- Отпадъците  от обектите извън тази зона – до Регионално депо, гр. 

Оряхово. 
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Етапи 1 и 2 на Извеждане от Експлоатация  
За целия етап се очаква около 80% от конвенционалните отпадъци да са 

отпадъци за оползотворяване. Тези отпадъци временно ще се съхраняват на 
територията на производствената площадка на обособени за целта места 
(Площадка 3 – (фиг. 4.1.11.1-1) и след натрупване на определени количества 
следва да се предават, съгласно договор за последващо третиране на 
специализирани фирми, притежаващи разрешително за работа с отпадъци от 
съответния кометентен орган по чл. 35 на ЗУО.  

По време на двата етапа по извеждане от експлоатация на обекта се 
очаква отделянето на следните отпадъци, чиято класификация, съгласно 
Наредба № 3/2004 г, е посочена в таблица 1.12.2-2. Оценката на състоянието и 
методите за третиране на тези отпадъци е съобразена с изискванията на 
българското законодателство, свързано с управлението на различните видове 
отпадъци. При дейностите по демонтаж се получават голям обем 
конвенционални отпадъци от сградите, съоръженията, системите и съответните 
елементи. Очакваните количества са посочени по експертна оценка. В 
настоящия допълнен ДОВОС е спазена препоръката на МОСВ (писмо с изх. 
NoОВОС-289/09.01.2013 г.) и е направена класификация по реда на Наредбата 
по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците.  

Таблица 1.12.2-2 Класификация и характеристика на генерираните 
отпадъци в етапи 1 и 2 на Извеждане от експлоаатция  
 

Вид отпадък Код по Наредба № 
3/2004 за класификация 

на отпадъците 

Количество, 
t/y  

Производствени отпадъци 
Излязло от употреба оборудване, 
различно от 
упоменатото в кодове от 16 02 09 до 
16 02 13 

16 02 14 5 

Компоненти, отстранени от излязло 
от употреба 
оборудване, различни от упоменатите 
в код 16 02 15 

16 02 16 8 

Неорганични отпадъци, различни от 
упоменатите в 16 03 03 

16 03 04 20 

Органични отпадъци, различни от 
упоменатите в 16 03 05 

16 03 06 30 

Алкални батерии (с изключение на 16 
06 03) 

16 06 04 5 

Черни метали 19 12 02 1500 
Цветни метали 19 12 03 400 

Опасни отпадъци 
Отпадъци неупоменати другаде 
(отработени греси и 
смазки) 

07 06 99* 1 



Доклад за оценка на въздействието върху околната среда  от 
извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” 

Ред: 02 
Дата: 2013-04-12 
Реф:П16Д09Ред02_ДОВОС 

П16Д09Ред02_ДОВОС – Глава 1 Статус: Окончателен  

 

 
EE nn ee rr gg yy   II nn ss tt ii tt uu tt ee   JJ SS CC

20, Fr. Joliot – Courie Str.1113 Sofia, Bulgaria  Tel:(+359 2) 963 45 76, Fax: (+359 2)963 40 38, 
E- mail: office@eninbg.com  

 

 

Глава 1/Стр. 115 от 154 

 

Нехлорирани хидравлични масла на 
минерална основа 

13 01 10* 30 

Нехлорирани моторни, смазочни и 
масла за зъбни предавки на 
минерална основа 

13 02 05* 50 

Опаковки, съдържащи остатъци от 
опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества 

15 01 10* 1 

Абсорбенти, филтърни материали, 
кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, замърсени с 
опасни вещества 

15 02 02* 1 

Утайки от маслоуловителни шахти 
(колектори) 

13 05 03* 1200 
Излязло от употреба оборудване, 
съдържащо опасни 
компоненти (3), различно от 
упоменатото в кодове от 16 02 09 
до 16 02 12 

16 02 13* 15 

Неорганични отпадъци, съдържащи 
опасни вещества 

16 03 03* 20 

Органични отпадъци, съдържащи 
опасни вещества 

16 03 05* 20 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 40 
Ni – Cd батерии 16 06 02* 10 

Строителни отпадъци 
Бетон 17 01 01 100 
Изолационни материали, различни от 
упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 

17 06 04 50 

Смесени отпадъци от строителство и 
събаряне, различни 
от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 
17 09 03 

17 09 04 100 

Битови Отпадъци   
Смесени битови отпадъци 20 03 01 20 
Обемни отпадъци 20 03 07 10 
Излязло от употреба електрическо и 
електронно 
оборудване, различно от упоменатото 
в 20 01 21, 20 10 23 
и 20 01 35 

20 01 36 3 

Третирането на отпадъците, следва да се извършва в съответствие със 
ЗУО и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, в съответствие 
с препоръката на МОСВ (писмо с изх. No. ОВОС-289/09.01.2013 г.). 

На разделно събиране и третиране подлежат:  
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- отпадъците, които поради специфичните им характеристики и/или 
изискванията на нормативните актове са определени като опасни; 

- производствените отпадъци, oпасните и оползотворимите 
производствени отпадъци временно се съхраняват на определени 
места на площадката на централата, след което се продават или се 
предават на лицензирани външни организации за по-нататъшно 
третиране.  

Във връзка с Подготовката за безопасно съхранение и Контролиране на 
безопасното съхранение, площадките за съхранение на отпадъците следва да се 
съобразени с изискванията на съответните наредби по чл. 13 , ал.1 и по чл. 43, 
ал.1 от ЗУО (Препоръка на МОСВ – писмо с изх. No. ОВОС-289/09.01.2013 г.)  

Необходимо е също в най-кратък срок да бъде създадена база данни за 
движението на конвенционалните отпадъци, да се решат проблемите с 
предаване на лицензирани външни фирми на разделно събраните отпадъци, да 
бъде решен въпроса със залежалите химични вещества и смеси, които са опасен 
отпадък. 

Необходимо е транспортирането и третирането на отпадъците да се 
извършва, съгласно изискванията на Наредба за изискванията за третиране и 
транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. 

Производствени отпадъци - Отпадъците от демонтажа трябва да се 
сортират на място и да се насочат за съответния начин на оползотворяване или 
дешпониране.  За различните потоци от отпадъци трябва да се определят места 
за разтоварване на площадката. Трябва да се обособят и специални места за 
скрап.  Черните и цветните метали могате да бъдат продадени или да се 
сортират и подготвят на площадкта  за продажба. Същото е в сила и за 
останалите отпадъци, годни за оползотворяване чрез рециклиране. 

Опасни отпадъци – Площадките, на които ще се събират за временно 
съхраняване следва да бъдат обозначени в съответствие с Наредбата за 
третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. Например, 
следва да продължи добрата практика за изгорелите живачни и луминесцентни 
лампи, които се събират в специално конструирани контейнери за временно 
съхраняване (т.е. съгласно Наредба за изискванията за пускане на пазара на 
луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и 
транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи 
съдържащи живак). Отработените масла от машините – ще се събират във 
варели, след което се предават на външни фирми с разрешително по чл. 35 от 
ЗУО за оползотворяване. Батериите и акумулаторите следва да се събират и 
съхраняват разделно и да се предададат за оползотворяване чрез рециклиране на 
фирми, притежаващи разрешително по чл. 35 на ЗУО и т.н.  

Строителни отпадъци – за тях следва да се осигури разделно събиране и 
транспортиране на отпадъците от разрушаване и да не се допуска смесването 
им), в съответствие с препоръката на МОСВ (писмо с изх. No. ОВОС-
289/09.01.2013г.). Управлението на строителните отпадъци, генерирани по 
време на извеждане от експлоатация на блокове 1-4 следва да бъде съобразено с 
изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за 
влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ, бр. 89/134.11.2012 г), в 
съответствие с препоръката на МОСВ (писмо с изх. No. ОВОС-289/09.01.2013г.) 
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Битовите отпадъци, събрани смесено ще се депонират на регламентирано 
за целта депо, съгласно договор с оторизирана фирма, притежаваща 
разрешително за съответните дейности с отпадъци, съгласно чл.35 от ЗУО. 
Битовите отпадъци, събрани смесено, ще се депонират на регламентирано за 
целта депо, както следва:  

- Отпадъците от защитената зона се транспортират до ДНБПО,  
- Отпадъците  от обектите извън тази зона – до Регионално депо, гр. 

Оряхово. 
Образуваните отпадъци от дейността на обекта от този етап на ИЕ следва  

да се предават, въз основа на писмени договори на лица, притежаващи 
съответния документ по чл. 35 от ЗУО, в съответствие с препоръката на МОСВ 
(писмо с изх. No. ОВОС-289/09.01.2013 г.)  

Управлението на нерадиоактивните отпадъци в етапите на извеждане от 
експлоатация на блокове от 1-4 следва да бъде съобразено с новия ЗУО, който е 
в сила от 13.07.2012 г.  

Етап Закриване и Рекултивация  
Този етап е доста отдалечен във времето и предвид спецификата и 

местоположението на блоковете от 1 до 4, най-вероятно, площадката ще бъде 
използвана за нови производствени или спомагателни мощности, а ако това е 
неприложимо следва да бъде изпълнен проект за биологична рекултивация.  

При биологичната рекултивация  ще се отделят отпадъци от опаковки на 
торове, както и битови отпадъци от жизнената дейност на работниците. Техните 
количества ще са незначителни и те ще се управляват по утвърдените в 
предишните етапи практики.  
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1.13 Генерирани енергетични замърсители – количествена и 
качествена оценка  

Основните генерирани замърсители при извеждане от експлоатация на 1-
4 блокове на АЕЦ Козлодуй са следните вредни физични фактори:  

- Йонизиращи лъчения;  
- Топлинни изхвърляния;  
- Шум;  
- Вибрации;  
- Други фактори.  

 

Йонизиращи лъчения 
Оценка на колективната ефективна доза (КEД) при демонтажа на 

блокове от 1 до 4 на АЕЦ “Козлодуй”  
На база на сравнението на колективната ефективна доза (КEД) от опита 

на EWN по време на извеждане от експлоатация, може да се оцени колективната 
ефективна доза за периода на извеждане от експлоатация за блокове от 1 до 4 на 
АЕЦ “Козлодуй” включително дейностите в Цеха за намаляване на размерите и 
дезактивация на материали и Съоръжението за временно безопасно съхранение 
на радиоактивни материали и нерадиоактивни материали от дейностите по 
извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй”.  

- КEД: 200mSv приблизително годишно ниво за периода на извеждане 
от експлоатация за 350 облъчвани лица.  

Колективната ефективна доза обобщава всички дейности през периода на 
демонтажа: демонтаж на оборудването, транспорт за обработка и съхранение на 
отпадъците от демонтажа и експлоатационни отпадъци от демонтажа на 
блокове от 1 до 4, включително от Цеха за намаляване на размерите и 
дезактивация на материали и хранилището за временно съхранение, 
следексплоатационните дейности и ремонтите на всички необходими 
съоръжения, радиационна защита и последно, но не на последно място охрана.  

Обобщените стойности на колективните ефективни дози (КEД) при 
демонтажа на активираните компоненти, демонтажа на цялото оборудване на 
един блок и третирането и съхранението на радиоактивните отпадъци може да 
се оцени според опита на EWN както следва:  

- Обобщена стойност на колективната ефективна доза КEД при 
демонтаж на активираните компоненти: 300 mSv  

- Обобщена стойност на колективна ефективна доза КEД при 
демонтаж на един блок (без третиране на отпадъците): 500 mSv.  

- Обобщена стойност на колективна ефективна доза КEД при 
третиране и съхранение на радиоактивни отпадъци: 300 mSv.  

Тези обобщени стойности на колективната ефективна доза КEД могат да 
се тълкуват като горни граници, защото допълнително ще бъдат взети предвид 
високото ниво на културата на безопасност в АЕЦ “Козлодуй” и резултатите от 
реализацията на ALARA принципите.  
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По време на етапа на експлоатация Колективната ефективна доза (КЕД) 
за АЕЦ Грейфсвалд беше около 10 Sv/год. (средно за периода 1986 – 1989). 

В следексплоатационния период (1991–1995) КЕД намалява от 
0.56Sv/год. (1991) до 0.23Sv/год. (1995). През продължаващия етап на демонтаж 
средногодишната КЕД (1996 – 2011) беше между 0.26Sv/год. (1998г.) и 
0.06Sv/год. (2011). 

Въз основа на опита на ЕВН през етапа на демонтаж средногодишната 
КЕД (1996 – 2008) беше между 0.12Sv (2001) и 0.26Sv/годишно (1998г.). За този 
етап радиационното натоварване за средногодишната КЕД може да бъде 
разделено в зависимост от дейностите в следния приблизителен диапазон: 

- демонтаж, включително обработка на отпадъците от демонтажа 
между 30 до 50%;  

- след експлоатацията и всички други дейности (над 3. – 6.) между 20 
до 30%;  

- контролиране около 10 до 20%;  
- радиационна защита по-малко от 10%;  
- презареждане на горивото (в контейнери CASTOR) около 5 до 10% 

(1999 – 2006);  
- кондициониране на експлоатационните отпадъци около 5 до 10%.  
Годишните КЕД съгласно опита на ЕВН [50] са сравними с други 

проекти за извеждане на АЕЦ в Германия (Würgassen and Stade). Данните 
показват, че радиационното въздействие по време на няколко етапа от 
извеждането от експлоатация и демонтажа е доста по-ниско, отколкото по време 
на експлоатацията [10].  

За демонтажа на всички съоръжения и части на централата (без 
демонтаж на строителните конструкции и активните компоненти) на един блок, 
общата КЕД е < 0.5Sv.  За дистанционния демонтаж на активните компоненти 
(компонентите от активната зона без корпуса на реактора) на един блок, общата 
КЕД е < 0.1Sv. Основната част от радиационното въздействие е в резултатна 
подготвителните дейности. Общата КЕД за всички дейности с всички 
активирани компоненти на блокове 1 до 5 до съхраняването им в МСС беше 
обобщено като 270mSv. 

Обобщената КЕД за целия преходен етап и за етапа на извеждане от 
експлоатация може да се очаква да бъдат по-ниски от КЕД за една година 
експлоатация.  

Топлинни изхвърляния  
По време на нормална експлоатация на АЕЦ “Козлодуй” при годишна 

средна мощност от 2500 – 3000 MW е нужно между 110 и 140 m3/s вода, което е 
2% средногодишния дебит на река Дунав, съгласно [82].  При експлоатация на 
пълна мощност на АЕЦ „Козлодуй”, когато се използват 180m3/s вода, 
разликата в температурите на студения и топлия канал достига 11.6 °C.  Водата 
на река Дунав се загрява с 0.37°C след вливането на водата от топлия канал.  

Пресметнато е, че след окончателно спиране на блокове 1 и 2 на АЕЦ 
“Козлодуй”, общото количество на топлинните изхвърляния ще се намалят с 
около 24%. След спиране и на блокове 3 и 4 общите топлинни изхвърляния 
допълнително ще намалеят (общо за блокове 1-4 около 50%), което означава, че 
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топлинното въздействие върху водата на реката ще бъде приблизително 2 пъти 
по-ниско, или повишаването на температурата на водата - два пъти по-слабо, в 
сравнение с периода преди спирането на блоковете. Т.е то ще бъде 
пренебрежимо малко и ограничено единствено в околностите на топлия канал.  

Малки остатъчни топлинни изпускания ще бъдат основно предизвикани 
от охлаждане на отработилото гориво и експлоатацията на изпарителите на 
водоочистката. 

Шум  
Дейностите, свързани с високи шумови нива са разрушаване на 

строителни конструкции (не се предвиждат като изпълнение за момента) с 
използване на хидравлични длета и използване на земекопни машини и 
набиване на пилоти при изграждане на нови съоръжения (пр. ЦНРД и 
Отоплителна централа).  

Таблица 1.13-1 Нива на шум, в зависимост от изпълняваните 
дейности, съгласно опита на EWN [50]  
Дейност  Ниво на акустична 

мощност  
LWA [dB (A)]  

Максимално ниво на 
акустична мощност  
LWA [dB (A)]  

Набиване на пилоти  126 140 
Експлоатация на 
хидравлични длета  

105 125 

Експлоатация на 
земекопна машина/багер  

100.5 125 

Тези въздействия ще са кратковременни.  

Вибрации  
Няма налични данни от дейностите съгласно опита на EWN [50] за нива 

на вибрации от дейности по разрушаване и набиване на пилоти. 
Вибрации при експлоатация на Цеха за намаляване на размерите и 

дезактивация (ЦНРД)  
Съгласно Техническата спецификация за ЦНРД, се планират дейности по 

рязане. Подборът на подходящото оборудване е в отговорностите на 
Изпълнителя. В случай на използване на ножици за скрап, не се очакват 
значими вибрации при условие за монтаж на съоръжението на носеща 
конструкция с амортисьори (опита на EWN с ножици за скрап MARS).  

Други вредни физични фактори 
Работниците, ангажирани с демонтажните дейности ще бъдат изложени 

на експозицията на:  
- Прах и метални аерозоли;  
- Азбест;  
- ИФ и УВ радиация.  
Пасивната експозиция от метални аерозоли може да предизвика т.н. 

”леярска треска”, протичаща като остра пневмонална реакция.  Специфичният 
токсичен ефект зависи от вида на металните аерозоли.  

При демонтажа на изолационните съоръжения ще се генерира прах, 
съдържащ азбестови частици.  Известно е, че азбестът е доказан канцероген за 
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белия дроб и плеврата. При отстраняване на азбеста се прилагат всички 
индивидуални мерки за защита (носене на противопрахови маски при 
разграждане на изолациите и събиране на отпадъците).  

По време на демонтажните дейности някои работни групи ще бъдат 
експонирани и на ИФ и УВ радиация (при извършването на заварки).  
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1.14 Риск от аварии  
При изпълнение на различните дейности при извеждането от 

експлоатация на 1-4 блокове са възможни определени аварии като в случая са 
разгледани лимитиращите аварии от гледна точка на риска за персонала и 
населението.  

1.14.0 Методология за пресмятане на разсейването на емитираните 
от АЕЦ “Козлодуй” радионуклиди и полетата на замърсяване в приземния 
въздушен слой  

Полетата на замърсяване с методиката се дефинират с приземни 
концентрации и депозиции, по моделите GAS_Е (за газове) и AER_Е (за 
аерозоли – прах), разработени и внедрени в НИМХ при БАН. Моделите са 
предназначени за работа с персонален компютър и представляват усложнен 
(детайлизиран) вариант на представяне на т.н. Гаусова струя. Същият се описва 
най-общо с препоръчваната от ЕРА-USA Гаусова формула (Gaussian plume), 
заложена също така в утвърдената от МОСВ, МРРБ и МЗ през 1998 г. 
“Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването 
и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой”:  
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където С - концентрация на замърсител при земята (z=0), генерирана от 
единичен точков източник при неизменни метеорологични и емисионни 
условия (като такива могат да се считат условията в рамките на 1 час); 

Q - мощност на източника; 
x, y – координати на точката; 
U - скорост на вятъра; 
H – височина на комина; 
δH – термодинамичен подем; 
σx, σy - дисперсионни функции, зависещи от устойчивостта на 

атмосферата. 
Основните характеристики на моделите GAS_E и AER_E са определени 

както следва: 
- Устойчивост. Определя в зависимост от метеорологичните условия 

в съответствие с предложената от Паскуил класификация в 6 класа - 
A, B,..., F. Клас A съответствува на силна неустойчивост, D - на 
неутрална стратификация, а F - на силна устойчивост. За по-голяма 
прецизност са въведени и междинни класове AB, BC,...,EF. 
Определянето на класа на устойчивост се извършва по таблици, 
графики или формули на базата на различни метеорологични 
параметри, най-често измерени при земята. В случая при 
прилагането на моделите за оценка разсейването на замърсителите 
от АЕЦ "Козлодуй" класът на устойчивост се определя 
инструментално и се включва в общия набор метеорологични 
параметри, заедно с вятъра, температурата, валежите. 

- Дисперсионни функции σx и σy.  В моделите се използват формулите 



Доклад за оценка на въздействието върху околната среда  от 
извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” 

Ред: 02 
Дата: 2013-04-12 
Реф:П16Д09Ред02_ДОВОС 

П16Д09Ред02_ДОВОС – Глава 1 Статус: Окончателен  

 

 
EE nn ee rr gg yy   II nn ss tt ii tt uu tt ee   JJ SS CC

20, Fr. Joliot – Courie Str.1113 Sofia, Bulgaria  Tel:(+359 2) 963 45 76, Fax: (+359 2)963 40 38, 
E- mail: office@eninbg.com  

  

Глава 1/Стр. 123 от 154 

 
 

на Briggs. Те са изведени върху обилен експериментален материал и 
са пригодени за отчитане на градски и селски условия.  

- Термодинамичен подем. Използват се предложени от Briggs формули 
за издигането на струята над отвора на комина в резултат от 
инерционните и архимедови сили. Температурата на нивото на 
комина се определя от приземната температура, ползвайки типични 
за различните класове на устойчивост вертикални температурни 
градиенти. 

- Скорост на вятъра на нивото на отвора на комина. Определя се по 
приземния вятър и препоръчваните от ЕРА степенни показатели, 
зависещи от класа на устойчивост. 

- Ефект от меандриране на струята. Отчита се с корекция за 
времето на пробовземане при измерване на концентрацията и е 
въведена в дисперсионните функции.  

- Височината на слоя на смесване. В моделите е предвидена 
възможност за въвеждането на такава информация. 

- Условия на тихо време. Третират се като се осредни по всички 
направления струята, образувана при скорост на вятъра 0.5 m/s. 

- Надморска височина. Въвежда се като опция в модела за всяка точка 
от полето. 

Входната информация се състои от 4 части:  
- Параметри на моделната област - правоъгълна област около 

източника на замърсяване, ориентирана с x-координатата на изток и 
y-координатата на север. Броят на точките, в които се пресмятат 
концентрацията и депозицията, зависи от размерите на областта и от 
предпочитаната пространствена стъпка.  

- Файл метеорологични параметри – височина на мачтата и тип на 
ветромера,  дата и час, клас на устойчивост, посока и скорост на 
вятъра, приземна температура, интензивност на валежа, височина на 
слоя на смесване. Въвежда се също и продължителността на периода 
на осреднение или пробонабиране.  

- Параметри на източниците - брой на източниците, X и Y- 
координати, височина на комина, надморска височина на основата 
му (опция), начална хоризонтална и вертикална дисперсии (опции), 
диаметър на отвора, температура на изхвърляните газове, скорост на 
изхвърляне или масов поток. Началните дисперсии се въвеждат, за да 
може точковият източник да апроксимира площни и обемни 
източници. 

- Параметри на моделираните замърсители – газ или аерозол. В 
случай на газов замърсител се въвежда скорост на сухо/мокро 
отлагане и скорост на химична трансформация (период на 
радиоактивно полуразпадане). При аерозолите се отчита и 
гравитационното утаяване. Промяна на спектъра на аерозолите в 
резултат на утаяване на по-тежките частици на по-малко разстояние 
от източника се отчита с параметризация на специфичните процеси 
при аерозолите процеси, предложена от М.Галперин и въвеждане на 
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среден коефициент на намаляване на масата на аерозола. Мокрото 
отлагане (измиване) се отчита с интензивността на валежа.  

Депозицията на замърсителите от атмосферата (повърхностно 
натоварване на открити площи с вредни вещества, отлагани върху земната 
повърхност) се определя с численото пресмятане като се отчитат следните 
процеси на очистване на атмосферата от замърсителя:  

а) поток към повърхността в резултат на дифузионно прилепване (суха 
депозиция), определен по формулата: 

),(),( yxCVyxDD d   
където  Vd  - скорост на сухо отлагане;  
            С  - концентрация в точка (x, y). 
б) измиване от валежите (мокра депозиция)  

)]exp(1)[,(),(),( RtyxHTyxQyxWD    
където Q(x,y) - маса на замърсителя в струята в напречното сечение през 

точка (x,y); 
НТ - разпределението на масата по сечението; 
γ - константа на измиване (за газ или аерозол); 
R -  интензивност на валежа, mm/h.  
в) при аерозолите се отчита още един депозиционен поток, дължащ се на  

гравитационното утаяване  
  )]exp(1)[,(),(),( XtyxHTyxQyxGD    
където Х - средната скорост на очистване на атмосферата в резултат на 

гравитационното утаяване, която зависи от размерите на частичките, s-1.  
От общия и осреднен за периода депозиционен поток [g/m2s]  

GDWDDDFD    
се определя еднодневната депозиция чрез интегриране за съответния 

период.  
При радиоактивни замърсители се изчислява и общото разпадане за 

периода като:  

)1(
0 0
   
T T

TCtC tt e
c
FdtFeFDdt

  
 
Източникът, или количеството радиоактивни вещества, изхвърлени във 

въздуха, обикновено се оценява чрез следните основни количества: начална 
активност, налична в зоната на аварията (Ai); фракция, изхвърлена в 
атмосферата (ARF); вдишвана фракция (RF) и коефициент на пропускане (LPF). 


n

i
iii LPFRFARFAA ...

 
Където: 
Ai - началното количество радиоактивни вещества, подложени на риск 

при аварията, достъпни за физическо въздействие. 
ARF - коефициентът, използван за оценка на количеството радиоактивни 

вещества, суспендирани във въздуха като аерозол, и по този начин достъпни за 
транспорт поради физически въздействия от специфична авария. 
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RF - фракция от преносими по въздуха радионуклиди, като частици, 
които могат да бъдат транспортирани чрез въздуха и инхалирани в човешката 
дихателна система и общо се предполага да включва частици с аеродинамичен 
еквивалентен диаметър (AED) от 10-μm и по-малко. 

LPF - фракция от радионуклиди в аерозолна форма, транспортирани през 
известна задържаща среда, отлагане или механизъм на филтрация. 

LPF за HEPA филтрите на вентилационната система на СК-2 е 
неприложим за оценкана източника, който ще бъде използван за пресмятането 
на дозите на персонала. 

 
Методика за пресмятане облъчването на персонала и населението 

при аварийни ситуации   
Входни данни 
Начално количество радиоактивни вещества, предизвикващи риск за 

персонала и населението при развитие на аварията.  
 

Модел за пресмятане на дозата 
Изчислява се дозата от инхалация, съответстваща на изпуснатата 

радиоактивност, за населението и за персонала за всеки изотоп. 
Въздушният път е от съществено значение за не-реакторните ядрени 

съоръжения. Тази позиция се поддържа и от публикацията NUREG-1140, 
„Регулаторен анализ на аварийната готовност за горивен цикъл и за издаване на 
лицензи за работа с други радиоактивни материали”, според която „за всички 
материали от най-голям интерес за горивния цикъл и за издаването на лицензи 
за използване на други радиоактивни материали, дозата от инхалационния път 
доминира в общата доза“. 

За аварийни условия, причиняващи изхвърляне на радионуклиди във 
въздуха, към дозата от инхалация трябва да се добавят и дозите, дължащи се на 
лъчение от почвата и на лъчение от облаците, за да се получи общата 
индивидуална доза. Пресмятат се само дозите от инхалация, тъй като дозите от 
останалите източници на облъчване обикновено са по-ниски с порядъци от 
дозите от инхалация. Дозата в дадена точка се изчислява като сума от 
резултатите, получени за дозите от вдишване за всички изотопи.  

За даден изотоп, дозата от инхалация се пресмята с използване на 
коефициента на атмосферна дисперсия (X/Q), дозовите конверсионни 
коефициенти (DCF) и обема на вдишвания въздух за единица време. Дозата на 
дадено място се пресмята като сума от резултатите, получени за всички 
изотопи.  

 

Ефективна доза за персонала  
Дозата от инхалация за даден изотоп или орган се изчислява по следния 

начин:  

inhe
i

inh DCFTBR
V
AD ...  
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Значението на параметрите в тези уравнения е следното: 
 
A = изпусната активност за даден изотоп (Bq).  
V = обем на помещението (m3) 
Te =време на пребиваване в помещението (s) 
DCFinh = дозов конверсионен коефициент на дозата от инхалация за 

даден изотоп (Sv/Bq) за член на персонала.  
BR = обем на вдишвания въздух за единица време на член на персонала 

(m3/s). 
Компютърният код с които се извършват пресмятанията на дозите за 

персонала е MICROSHIELD 6.20.  
 

Модели за пресмятане на дозовото натоварване за населението 
Съгласно ОАБ [58] при извеждането от експлоатация при пресмятането 

на облъчването на населението се използват следните модели:  
За даден изотоп и орган, вдишваните дози се изчисляват както следва:  
 

Ефективна доза за населението 

inhiinh DCFBR
Q
XAD ...  

Значението на параметрите в тези уравнения е следното:  
Ai = изхвърлена активност за даден изотоп (Bq); 
X/Q = коефициент на атмосферна дисперсия (s/m3), изчислена по начина, 

9.3.4.1 
BR = обем на вдишвания въздух от член на населението (m3/sec); 
DCFinh = конверсионен коефициент за доза от инхалация за даден изотоп 

(Sv/Bq) за членове на населението от групата на възрастните (>17 години). 
Дозите се изчисляват за най-близкото население и на критичното 

разстояние, където отлагането на частици е по-голямо поради разсейването от 
вятъра. В съответствие с това и отчитайки факторите на атмосферно разсейване 
дозите са изчислени в ЗПЗМ на АЕЦ „Козлодуй” (2.2 km от СК-2) и на 5.5 km. 

Дозовите конверсионни коефициенти (DCF) са взети от препоръките на 
МКРЗ:  

- ПУБЛИКАЦИЯ 68 НА МКРЗ: Коефициенти на дозата за поглъщане 
на радионуклиди от персонала. 

- ПУБЛИКАЦИЯ 72 НА МКРЗ: Дози за поглъщане на радионуклиди в 
зависимост от възрастта на лицата от населението, част 5, 
комбинация от коефициенти на дозата от храносмилане и от 
инхалация. 

Това са най-новите, международно признати стойности, приети в 
директива 96/29 на Евратом. Тези коефициенти са включени в таблици B и D на 
тази директива (Реф. [58]). 

Коефициентите на дозата от инхалация (Sv/Bq) за населението са 
представени за шест възрастови групи (0-1 година; 1-2 години; 2-7 години; 7-12 
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години; 12-17 години; над 17 години) въз основа на радиоактивността на 
инхалирани частици с медианен аеродинамичен диаметър 1 μm. 

За да се определи коя е критичната група е необходимо да се анализира 
комбинацията от обема на вдишвания въздух (BR) за единица време и дозовия 
конверсионен коефициент DCF на всяка група. По-високи стойности на 
произведението от DCF и BR за нуклидите с най-голямо практическо значение в 
СПИ (60Co и 137Cs) съответства на групата на възрастните. Ето защо се 
използват дозовите коефициенти на дозата от инхалация за възрастни и тази 
възрастова група се разглежда като критична за оценката на дозите от 
инхалация.  Дозовите коефициенти на МКРЗ за дозата от инхалация за 
персонала се дават за медианен аеродинамичен диаметър на активността 
(AMAD) 1 µm и 5 µm. В пресмятанията се използват коефициенти на дозата за 
условия на бавна разтворимост (тип S) и AMAD, равен на 5 µm, както 
препоръчва МКРЗ при липса на конкретна информация.  

 
Други входни данни 
Оценъчни данни за обема на вдишвания въздух за единица време (BR) 

съгласно Наредбата за основните норми за радиационна защита, отчитайки че 
обемът на въздуха, вдишван за една година от възрастен индивид от 
населението над 17 години е 8100 m3 и от член на персонала е 2400 m3: 

- BR население =2.57E-4 m3/s 
- BR персонал = 3.92 E-4 m3/s 
- Приема се, че обемът на помещение BK301 е 23700 m3 (Реф. [58]). 
 

Модел на атмосферна дисперсия 
Коефициентите на атмосферна дисперсия (X/Qs) се пресмятат в 

съответствие с критериите, дефинирани в NUREG/CR-5164 (Реф.[58]). 
Изчисленията на коефициентите X/Q се основават на теорията, че изпуснатите в 
атмосферата вещества имат нормално (Гаусово) разпределение около 
централната линия на факела. Предполага се праволинейна траектория между 
точката на изхвърляне и всички точки, за които се изчисляват стойности на X/Q. 

Когато се изпуснат в атмосферата, радиоактивните газове и аерозоли ще 
следват преобладаващите ветрове и ще бъдат разсеяни, поради кумулативните 
ефекти на атмосферната турболенция.  Предвижданията на дисперсията се 
правят с използване на израз, който е базиран на Гаусовия модел на факела.  
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Този израз се използва в пресмятанията, свързани с аварии, като се 

отчита, че за случаите,  в които вентилационната система не работи, 
уравнението е производно на това, отчитайки приземно изхвърляне през 
строителните проходки и отворите в стените. 
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Изхвърляния през вентилационната тръба  
Вземайки предвид уравнение [1] и отчитайки, че дифузията е в 

преобладаващата посока на вятъра и, че критичният индивид от населението е 
на нивото на земята, уравнението, което би трябвало да се използва за приземна 
относителна концентрация в централната линия на факела, за изхвърляне през 
вентилационната тръба, е както следва: 

 







 
 2

2

2
exp

...
1

zzy

h
UQ

X
  (2) 

където: 
X /Q = коефициент на атмосферна дисперсия (sec/m3). 
U  = скорост на вятър, отчитаща условията на височината на изхвърляне 

в m/s, 
h = ефективна височина на вентилационната тръба в m. h = hs - ht;  
 hs = началната височина на факела (в нашия случай височината на 

вентилационната тръба) над котата на централата, в m 
ht = максимална височина на терена над котата на централата 

(предполага се ht = 0). 
σy = странично разпространение на факела (m). То е функция на 

атмосфернатаустойчивост и разстоянието и се пресмята със следния израз (Реф. 
[28]): 

    2
210exp xLnsyxLnsysyy   (3) 

σz = вертикално разпространение на факела (m). То е функция на 
атмосферната устойчивост и разстоянието, и се пресмята със следния израз (Реф 
[28]): 

    2
210exp xLnszxLnszszz   (4) 

Съгласно Реф. [58] емпиричните коефициенти за оценката на 
страничното и вертикалното разпространение на факела са следните: 

 

Приземни изхвърляния 
Дисперсионните коефициенти (X/Q) се пресмятат с използване на 

следващия израз, който е приложим за изхвърляния през строителни отвори, 
когато височината на точката на изхвърляне е 2.5 пъти по-малка от височината 
на съседните твърди конструкции. 

Изразът е производен от уравнение [1], отчитайки, че дифузията е в 
преобладаващата посока на вятъра и че това е приземно изхвърляне. 

zyUQ
X

 ...
1


 [5] 

Параметрите в тези уравнения са следните: 
X /Q = коефициент на атмосферна дисперсия (s/m3). 
U  = скорост на вятъра на височина 10 метра (m/s). 

zy  , = странично и вертикално разпространение на струята (m) 
съгласно определението за изхвърляния през вентилационната тръба. 
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Стойностите на коефициента X/Q се пресмятат за две разстояния: 
разстоянията до границата на площадката на АЕЦ (ГП) и до външната граница 
на зоната за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ). Разстоянието до ГП и 
външната граница на ЗПЗМ за пресмятане на X/Q ще бъде дефинирано като 
минималното разстояние от вентилационната тръба във всеки сектор. 

Минималното разстояние от СК-2 до зоната превантивни защитни мерки 
е 2200 m, въз основа на избора на Козлодуй за център на населеното място, е 
определено, че границата на ЗПЗМ е на 2.2 km от СК–2 (Таблица 2.3 от ОАБ на 
АЕЦ „Козлодуй“). 

Когато изхвърлянето е през вентилационната тръба, максимална 
концентрация на нивото на земята може да възникне извън границите на 
площадката или отвъд разстоянието до външната граница на ЗПЗМ и зависи от 
височината на вентилационната тръба. 

Следователно, коефициентите X/Q се пресмятат за различни разстояния 
отвъд границите на площадката, за да се определи разстоянието на 
максималната концентрация на нивото на земята. Критичното разстояние за 
изпусканията от вентилационната тръба е 5500 m. 

След това се извършва оценка на дозите за критичното разстояние и за 
разстоянието до външната граница на зоната за превантивни защитни мерки. 

За приземни изхвърляния атмосферната дисперсия се изчислява за 
минималното разстояние от най-близката точка на сградата до ГП за всеки 
сектор и за разстоянието до външната граница на зоната за превантивни 
защитни мерки (в западна посока). 

 

Кратко описание на използваните компютърни кодове за анализ на 
различните аварийни режими 

Метод за оценка на дозовото натоварване вследствие на външно 
облъчване – Microshield 6.20  

Основаната цел на кода Microshield 6.20 е да се изчислят защитите при 
гама радиоактивност и да се направи оценка на дозовото натоварване. Използва 
се при проектирането на предпазители, оценка на източника, минимизиране на 
облъчването на хора и др. Описанието на програмата е представено в [58]. 

Основните характеристики на програмата са: 
- 16 геометрии, включващи 10 стандартни защити. 
- Библиотека с данни (радионуклиди, отслабване, натрупване и 

трансформации на дозата), съдържаща стандартни данни от  RSICC, 
ANS и ICRP. 

- Едновременно изчисляване на натрупването и непаралелните 
резултати; 

- Възможност да бъдат проектирани и да се съхраняват до 12 вградени 
материали до 8 материали за случайно събитие; 

- Създаване, съхраняване и преместване на източници между 
различните случаи, като нуклиди или енергии, както и 
концентрации, или заедно.  Някои методи за натрупване на 
фотоните, включително определяне на метод на потребителя; 

- Изчисляване на разпада на източник с отчитане генерирането на 
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дъщерните продукти на делене; 
- Използване на 25 енергийни групи (енергиен обхват 15 keV до 10 

MeV). 
- Изчисляване на отвеждането на остатъчната топлина; 
- Възможност за определяне на шест различни точки за отчитане на 

дозата във всички геометрии, включени в кода; 
- Възможност за работа с няколко случаи по едно и също време. 
Няколко еталонни задачи са представени в [5], чиято цел е да се докаже 

адекватното изпълнение на програмата. 
Еталонни задачи са определени от: 
- Американският национален стандарт за изчисляване и измерване на 

преки и разпръснати гама-лъчения от атомни електроцентрали с 
реактори с лека вода (ANSI/ANS 6.6.1-1979); 

- Американското ядрено сдружение;  
- ESIS (1981). Спецификация на стандарт за екраниране на гама лъчи, 

приложима за съоръжения за ядрени радиоактивни отпадъци. 
Европейска информационна служба по екраниране. 

Получените резултати са сравнени с резултатите, получени от различни 
компютърни кодове (KAPV; ANISN; QAD; DOT; COHORT II; QADMOD; 
SKREEN). Сравнението показва добро съвпадение на резултатите.  
 

Метод за оценка на дозовото натоварване в следствие на гама 
облъчване –VISIPLAN код  

VISIPLAN 3D ALARA [58] е кодът за оценка на дозовото натоварване в 
следствие на гама радиация, като се използва и за планиране на дейности, 
свързани с радиоактивни източници, причиняващи гама облъчване. 

Кодът VISIPLAN 3D ALARA позволява: 
- Да се очертаят изолиниите на мощността на дозата; 
- Да се получат индивидуалните дози, свързани с определени 

дейности, например като функция на обходните маршрути и 
продължителността на престоя на персонала на определени места; 

- Да се получат съответните колективни дози; 
- Да се сравнят индивидуалните и колективни дози, свързани с 

различните сценарии, т.е. с различните оперативни процедури; 
- Да се направят изчисленията за откриваемостта, свързани с различни 

радиоактивни източници, в зависимост например от дезактивация, 
монтаж на предпазители и други.  

Математическият модел на VISIPLAN се основава на изчисления тип 
точка-ядро, които отчитат увеличение на потока по време на проникване на 
потока през различните материали. Фотонния поток в определена точка за 
изчисления на дозата се намира на разстояние "R" от точковия източник и се 
оценява по следната формула: 

2..4
..
r
eBS x






 

 
Където  
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Ф Поток, фотони m-2s-1 
S  Енергия на източника, фотони/s  
B Фактор на акумулация, - 
r  Разстояние от източника, разглежда се като точков  , m  
“x” е началната стойност, която се пресмята по формулата x =Σμ τ , 

където were μi  е коефициент за “i” material, докато τi е разсточнието до “i”  
материал.  

Преминаването кам ефективна доза се основава ICRP 51 (1) за тела 
имащи ротационна форма 

Обемният източник се разглежда като суперпозиция от точкови 
източници и се пресмята по формулата::  

 





V

x

dV
r
eBS

2..4
..
  

 
В този случай S  е енергията от обемния източник . фотони cm-3.s-1  

2
1 ..4
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Където:  
Ns е размера на екстракта докато Stot  е общата енергия на обемния 

източник.  
Размерът на екстракта може да бъде произволно зададен от потребителя. 
Различни изчисления се правят за валидирането на алгоритмите, 

включени в VISIPLAN 3D ALARA. Всички те са базирани на сравнения на 
получените резултати с данни от ANSI/ANS 6.6.1 (1979) Изчисляване и 
измерване на преки и разпръснати гама-лъчения от атомни електроцентрали с 
реактори с лека вода. 

Направено е сравнение и с Задача №1 от ESIS (1981), „Спецификация на 
стандарт за екраниране на гама лъчи, приложима за съоръжения за ядрени 
радиоактивни отпадъци”, Информационен бюлетин №37, Европейска 
информационна служба по екраниране (ESIS) [58]. 

Валидацията включва и сравнява резултатите с други програми с 
подобно приложение.  
 

Метод за оценка на дозовото натоварване по време на демонтаж и 
фрагментация на демонтираното оборудване  

Ефективната доза за работниците, изпълняващи дейностите по 
демонтажа и фрагментацията на демонтираното оборудване, ще се определят 
като сума от дозите от външно облъчване, вдишване и поглъщане. Използва се 
метод на Аргонската национална лаборатория (ANL) [58]. Чрез този метод 
дозовото натоварване на персонала се оценява като сума на дозите от външно и 
вътрешно облъчване. Вътрешно облъчване се причинява от вдишване и от 
поглъщане. Дозите се изчисляват чрез следните формули:  
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Дози от външно облъчване  
EDEi = Ci x Т x Σsurfaces (D∞ x FGi), (1) 
Където: 
EDEi – получена ефективна ексвивалетна доза от i нуклид; 
Ci – концентрация на i нуклид в третирания метал (Bq/cm2 в случай на 

замърсена повърхност и Bq/g в случай на замърсяване на целия обем приема се 
равна на 1  

T – време на облъчване от съответната повърхност [h];  
D∞ - дозов фактор; 
FGi – геометричен фактор.  

Доза от вдишване: 
В случай на повърхностно замърсяване на третирания материал: 
 
CEDEi = Ci x ER x IR x F x ED x DCFi x As x W/(V x k) (2) 
 
В случай на обемно замърсяване на третирания материал: 
CEDEi = Ci x F x IR x AD x W x ED x DCFi (3) 
 
Където: 
CEDEi – ефективна еквивалетна доза получена от вдишване от “i" нуклид 

[Sv]  
Ci – концентрация на “i" нуклид  от третираните метали (Bq/cm2  в 

случай на повърхностно замърсяване и Bq/g в случай на замърсяване на целия 
обем приема се равна на 1.  

ER – интензивност на емисията (приета като 1.10-6 1/h);  
IR – обем на вдишване (приет като 1.2 m3/ h); 
F – Фактор на разпад;  
ED – време за облъчване [h];  
DSFi – фактор на конверсия за дозите причинени от вдишване на “i" 

нуклид  [Sv/Bq]  
As – повърхност на източника [cm2]; 
W – размер на праха във въздуха, приект за 1; 
V- обем на помещението (в cm3 ) 
k –честота на циркулация на въздуха  (приета като 1/h). 
AD – Концентрация на прага във въздуха (в g/m3); 
 
Дози от поглъщане  
CEDEi = Ci x IG x F x ED x DCFi x W (4) 
Където: 
CEDEi – ефективна еквивалетна доза получена от поглъщане от “i" 

нуклид [Sv]  
Ci – концентрация на “i" нуклид  от третираните метали (Bq/cm2  в 

случай на повърхностно замърсяване и Bq/g в случай на замърсяване на целия 
обем приема се равна на 1. 

IG –интензивност на поглъщане на емисиите (g/h); 
F – Фактор на разпад; 
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ED – време на облъчване [h]; 
DCFi – фактор на конверсия за дозите причинени от поглъщане на “i" 

нуклид  [Sv/Bq] 
W – размери на материала от поглъщане, приема се 1.  

 

Метод за оценка на дозовото натоварване за населението – COSYMA 
код  

Кодът COSYMA се използва за оценка на дозовото натоварване за хора 
на площадката, в и извън границите на Зоната за радиационна защита. Този код 
е разработен от Forschungszentrum, Карлсруе, Германия и Съветът за 
национална радиационна защита на Великобритания, като част от проекта на 
ЕК, наречен MARIA (Методи за оценка на радиационните въздействия в 
следствие на авария) [58]. 

Дисперсният модел, използван в кода, е модел, при който радиоактивния 
облак е разделен на сегменти. Той позволява да се отчетат на всеки час 
скоростта и посоката на вятъра, категорията атмосферна стабилност и ефекта от 
количеството валежи върху дисперсния материал.  

COSYMA използва хоризонтални и вертикални параметри на 
разпръскването, които са функция на атмосферната стабилност. Има две групи 
стойности за параметрите – нарушен и ненарушен терен.  

Дозите от външна гама радиация, получени от материалите в 
радиоактивния облак, се изчисляват чрез мултиплицирането на интегралната 
концентрация според предварително изчислен коефициент, където формата и 
размера на радиоактивния облак се взимат предвид.  

Дозите от външна гама радиация, получени от падналите на земята 
материали, се изчисляват чрез мултиплицирането на количеството на тези 
материали и дозата за единица материал.  

Дозите, получени от радиоактивния облак чрез вдишване, се изчисляват 
на базата на интегралната концентрация на радиоактивност във въздуха, 
скоростта на вдишване и дозата за единица поета активност. Средните 
стойности за дозовото натоварване чрез вдишване са базирани на модела на 
ICRP и включват последните версии на био-кинетичните модели, препоръчани в 
публикациите на ICRP № 56, 67 и 69. 

COSYMA е верифициран и валидиран [58] код и се използва широко в 
Европа (Франция, Германия, Великобритания, Словакия и др.), Азия и 
Австралия.  
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1.14.1 Резултати от анализите на лимитиращи изходни събития при 
извеждане от експлоатация на 1 и 2 блокове на АЕЦ „Козлодуй”  

Въз основа на резултатите от анализите на изходните събития в ОАБ при 
извеждане от експлоатация на 1 и 2 блокове на АЕЦ „Козлодуй” [58] като 
лимитиращо събитие се разглежда скъсване на аерозолен филтър.  

Описание на събитието  
Скъсването на аерозолен филтър може да се дължи на твърде голям пад 

на налягане през филтъра. Падът на налягане през филтъра е контролиран 
параметър, като при Δp ≥ 1500 Pa се генерира сигнал за смяна на филтъра.  

Допуска се, че по някаква причина филтърът не е бил подменен (грешна 
сигнализация, операторска грешка).  

Начални и гранични условия, допускания  
За анализа на този сценарий се приема, че:  
- скъсването се случва към края на експлоатационния живот на 

филтъра, когато товарът от аерозоли е максимален;  
- цялата съдържаща се във филтъра активност се изхвърля в околната 

среда.  
Анализът е изпълнен с кода COSYMA.  

Съдържание на активност в HEPA филтъра 
При консервативен подход, активността на скъсания филтър се приема 

да бъде равна на тази, измерена в съответния отработен филтър след замяната 
му по време на работа на мощност. 

Такова количество ще надвишава вероятно с един или два порядъка 
активността, която може да се акумулира по време на експлоатацията на БС, 
поради по-високата специфична активност на потока от филтриран въздух при 
работата на АЕЦ на мощност, като резултат на изтичане от системи/оборудване, 
образуване на аерозоли по време на спирането за презареждане, поради, 
например, дейности по поддръжка и ремонт в радиоактивно замърсените среди 
(колектори на ПГ, манипулиране с материали за топлоизолация при проверка на 
заварките, дейности по дезактивация/почистване и др.) 

Общата β - γ активност, измерена в отработените петриянови филтри по 
време на нормална експлоатация на централата, варира между 0.4 до 7.4 
MBq/филтър (основни изотопи 54Mn, 60Co, 134Cs и 137Cs). Горимите петриянови 
филтри не се използват повече в АЕЦ “Козлодуй” и са заменени от негорими 
филтри HEPA. Тези нови филтри не са подменяни, откакто са въведени в 
експлоатация. Вземайки предвид, че експлоатационните характеристики на 
предишните петриянови филтри и на новите филтри HEPA са практически 
еднакви (ефективност, разход, Δp), максималната активност, измерена в 
предишните отработени филтри може да се счита, че определя радиоактивното 
изхвърляне за разглежданата авария (10 MBq). 

Пресмятанията са извършени с компютърния код COSYMA, който е 
верифицирана и валидирана [58] и е широко използвана в Европа (Франция. 
Германия, Англия, Словакия и др,), Азия и Австралия.  
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Нуклиден вектор  
Трябва да се вземе предвид, че по време на експлоатация на БС приносът 

на нуклидите с кратък период на полуразпад (54Mn, 60Co, 134Cs) в общата 
активност ще намалява прогресивно във функция от времето, изтекло от 
окончателното спиране на реактора. От друга страна, както може да се види от 
Таблица 1.14.1-1, 137Cs е нуклидът, характеризиращ се с най-големия 
коефициент на преобразуване ефективна доза – радиоактивно замърсяване. 

По този начин се допуска консервативно, че активността на скъсания 
филтър HEPA се равнява на 10 MBq 137Cs. 

Количествата на радиологично значими нуклиди (90Sr, TRU изотопи), 
които не се измерват редовно, са получени чрез прилагането на мащабиращите 
коефициенти за топлоносителя първи контур, вземайки предвид период на 
разпад от 40 години. Таблица 1.14.1-1 представя съдържанието на значимите 
радионуклиди във филтъра. 

Таблица 1.14.1-1 Съдържание на значимите радионуклиди във 
филтъра 

Нуклид Съдържание във HEPA филтъра, Bq  

137Cs 1.10+7 

90Sr 2.10+5 

238Pu 1.78.10+3 

239Pu 2.5.10+3 

240Pu 1.61.10+3 

241Pu 3.10+4 

241Am 7.14.10+3 

244Cm 5.10+2 

Атмосферни условия  
Пресмятанията са изпълнени с и без дъжд в периода на изхвърлянето. 

Интензивността на валежа е приета 6.52 mm/h, което съответства на 
средногодишната стойност на валежа в района на АЕЦ „Козлодуй” за пролетно-
летния сезон, посочена в [58].  

В таблицата 1.14.1-2 са скорости на вятъра u за различните категории на 
атмосферна устойчивост.  

Tаблица 1.14.1-2 Скорост на вятъра за различните категории 
стабилност на атмосферата  
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Категория на стабилност  A B C D E  F 

Скорост на вятъра на 10m средна 
височина  

0.9 1.3 1.7 2.0 1.2 0.4 

Резултатите от проведените анализи на различните изходни събития при 
извеждане от експлоатация на 1 и 2 блокове са, представени в ОАБ [58]. Като 
лимитираща авария се разглежда скъсване на НЕРА филтър и резултатите от 
анализа й са представени в таблиците по-долу.  

Таблица 1.14.1-3 Ефективна доза при вдишване за индивид от 
критичната група на населението в резултат от скъсване на HEPA филтър  
Нуклид i Heff,i (mSv)  

137Cs 5.2 10-6 
90Sr 4.3 10-7 

238Pu 2.6 10-6 
239Pu 4.0 10-6 
240Pu 2.6 10-6 
241Pu 1.2 10-6 

241Am 9.2 10-6 
244Cm 3.8 10-7 

Heff (mSv) 2.56 10-5 
Резултатите показват, че ефективната доза при вдишване на индивид от 

критичната група население (възрастен) при най-консервативно развитие на 
съответните аварии (с отчитане на розата на ветровете за района на Козлодуй и 
респективно съответните метеорологични данни възлиза на 2.56 10-5 mSv и е 
много под границите на приемливост, определени в Наредбата за радиационна 
защита ОНРЗ [16].  Съгласно ОНРЗ [16] годишна индивидуална ефективна доза 
от вътрешно и външно облъчване на населението при аварии е ≤ 5 mSv през 
първата година след проектна авария (на границата на зоната за превантивни 
защитни мерки и извън нея).  

Таблица 1.14.1-4 Индивидуална ефективна доза [Sv] за първото 
денонощие след изхвърлянето, с дъжд по време на изпускането на нуклиди 
в атмосферата  
Разстояние 

km 

Кат. на 
устойчивост  

А 

Кат. на 
устойчивост  

B  

Кат. на 
устойчивост  

C  

Кат. на 
устойчивост  

D 

Кат. на 
устойчивост  

E 

Кат. на 
устойчивост  

F 

 

0.1 2.48E-11  1.17E-11  0 0 0 0 

0.2 1.38E-11 8.28E-12 5.18E-12 0 0 0 

0.3 9.36E-12 5.62E-12 3.54E-12 2.15E-12 2.15E-12 0 
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Разстояние 

km 

Кат. на 
устойчивост  

А 

Кат. на 
устойчивост  

B  

Кат. на 
устойчивост  

C  

Кат. на 
устойчивост  

D 

Кат. на 
устойчивост  

E 

Кат. на 
устойчивост  

F 

 

0.4 6.95E-12 4.2-E-12 2.64E-12 1.61E-12 1.61.E-12 0 

0.5 5.46E-12 3.36E-12 2.10E-12 1.28E-12 1.26E-12 3.68Е-12 

0.6 4.44E-12 2.78E-12 1.75E-12 1.06E-12 1.06E-12 3.10Е-12 

0.7 3.70E-12 2.36E-12 1.50E-12 9.07E-13 9.07E-13 2.60Е-12 

0.8 3.14E-12 2.04E-12 1.31E-12 7.93E-13 7.93E-13 2.22Е-12 

1.0 2.35E-12 1.58E-12 1.04E-12 6.34E-13 6.34E-13 1.70Е-12 

Резултатите от анализа, показват, че максималната индивидуална 
ефективна доза за първото денонощие след изпускането на радиоактивност е на 
100m от мястото на изхвърлянето и възлиза на 2.84Е-8mSv. Тази доза се 
получава при дъждовно време, при сухо време стойностите са по ниски. 

 
Таблица 1.14.1-4 Индивидуална ефективна доза [Sv] за първата 

година след изхвърлянето, с дъжд по време на изпускането на нуклиди в 
атмосферата  
Разстояние, 

km 

Кат. на 
устойчивост  

А 

Кат. на 
устойчивост  

B  

Кат. на 
устойчивост  

C  

Кат. на 
устойчивост  

D 

Кат. на 
устойчивост  

E 

Кат. на 
устойчивост  

F 

 

0.1 7.73E-09  3.18E-09  0 0 0 0 

0.2 3.70E-09 2.25E-09 1.41E-09 0 0 0 

0.3 2.48E-09 1.52E-09 9.60E-10 5.84E-10 5.84E-10 0 

0.4 1.81E-09 1.12-E-09 7.13E-10 4.36E-10 4.36.E-10 0 

0.5 1.41E-09 8.85E-10 5.65E-10 3.46E-10 3.46E-10 1.00Е-09 

0.6 1.14E-09 7.26E-10 4.67E-10 2.87E-10 2.87E-10 8.42Е-10 

0.7 9.49E-10 6.13E-10 3.97E-10 2.45E-10 2.45E-10 7.05Е-10 

0.8 8.04E-10 5.27E-10 3.44E-10 2.13E-10 2.13E-10 6.03Е-10 

1.0 6.03E-10 4.07E-10 3.70E-10 1.68E-10 1.68E-10 4.61Е-10 
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Резултатите от анализа показват, че максималната индивидуална 
ефективна доза при най-консервативно развитие на съответната авария (с 
отчитане на розата на ветровете за района на Козлодуй и респективно 
съответните метеорологични данни) възлиза на 7.73.10-6 mSv на 100m от 
източника и е много под границите на приемливост, определени в Наредбата за 
радиационна защита ОНРЗ [16].  

1.14.2 Резултати от анализите на лимитиращи изходни събития при 
извеждане от експлоатация на 3 и 4 блокове на АЕЦ Козлодуй.  

Описание на методите и моделите, използвани при анализите 
Изборът на метод за анализ на радиологичните последици от определено 

изходно събитие се определя от естеството на събитието и очакваните начини 
на облъчване. За оценка на дозовото натоварване на населението се използват 
специализирани компютърни кодове, които отчитат както източника на 
радиационно изхвърляне, така и разпространението на замърсяването в 
околната среда.  

Методите за оценка на радиологичните последици от изпълнението на 
дейностите по ИЕ както при нормална работа, така и по време на аварии, трябва 
да осигуряват възможност за оценка на дозовото натоварване на персонала от 
външно и вътрешно облъчване чрез вдишване и поглъщане. Те трябва да са в 
състояние да отчитат състоянието на източника (твърдо, течно, газообразно), 
влиянието на околната среда (например, концентрацията на прах), 
продължителността на работите, използването на предпазни средства и други 
фактори, влияещи на облъчването.  

Методите за оценка на дозовото натоварване на населението трябва да 
съдържат подходящи модели на разпространението на замърсяването, както и 
да отчитат различните възможности за облъчване (външно и вътрешно).  

За оценка на безопасността по време на изпълнението на дейностите по 
ИЕ се използват следните компютърни кодове и модели: 

(1) Оценка на дозовото натоварване на персонала, причинено от външно 
облъчване (Microshield 6.20 Code) 

(2) Оценка на дозовото натоварване, причинено от гама облъчване, 
планирането на дейности, свързани с радиоактивни източници на гама 
облъчване (VISIPLAN 3D ALARA Code)  

3) Модели за оценка на дозовото натоварване в резултат на вътрешно 
облъчване в случай на разливане на радиоактивни течности (вътрешно 
облъчване чрез вдишване и поглъщане)  

(4) Модели за оценка на дозовото натоварване на персонала по време на 
дейностите по демонтаж и раздробяване на демонтираното оборудване (външно 
и вътрешно облъчване чрез вдишване и поглъщане)  

Описанието на моделите е представено в раздел 1.14.0.  
Кодът COSYMA се използва за оценка на дозовото натоварване на 

населението, причинено от изхвърляне на радиоактивни благородни газове през 
вентилационния комин. Кратко описание на кода е представено също в раздел 
1.14.0.  
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1.14.2.1 Анализ на лимитиращите изходните събития  
Тази част представя анализите на различните изходни събития.  

Изтичане на течност от контейнер с отработили филтри по време на 
дезактивацията на БОК  

Описание на сценария  
Изтичане на течност от контейнер с отработили филтри от 

дезактивацията на БОК се приема за изходно събитие.  
Сценарият се отнася за случаи на разливане на вода от БОК, тъй като 

специфичната активност на водата в контейнера е значително по-висока от тази 
на водата в БОК, а количеството вода (13 l) е много по-голямо от това, което 
може да се разлее извън БОК, когато обект падне в него.  

Филтрите, използвани за дезактивацията на БОК, се събират в специален 
подводен контейнер, който е стабилно закрепен в БОК под слой вода с 
дълбочина не по-малко от 1m. След натоварването на контейнера филтрите се 
транспортират под вода в специално защитен транспортен контейнер. 
Контейнерът се затваря със защитен капак, повдига се с кран, отцежда се и се 
пренася извън БОК за транспортиране. В транспортния контейнер се поставят 
четири филтъра. Преди транспортирането, контейнерът се отцежда над БОК 
чрез специален дренажен канал, на който се поставя спирателен кран.  

Дейностите по поставяне и закрепване на капака, както и по отваряне и 
затваряне на дренажния канал се изпълняват ръчно от обучен за целта персонал. 
Приема се, че в следствие на грешка на оператор контейнерът се транспортира 
извън БОК преди да бъде напълно дрениран и с незатворен спирателен кран.  

Изчисляването на полученото натоварване от външно облъчване се прави 
чрез код Microshield, по метода посочен по горе.  

Изходни и гранични условия 
Анализът се прави при допускане за специфична активност на утайката, 

типична за БОК 1 и 2. След като данните за блокове 3 и 4 бъдат получени, 
оценката ще бъде актуализирана.  

- Приема, че специфична активност на утайката на дъното на БОК е 
3Е+6 Bq/g и че е в следствие основно на 60Co; 

- Количество вода в контейнера: Приема се, че контейнерът е 
транспортиран, без да бъде дрениран, т.е. количеството вода в него е 
максималното и се равнява на 13 l (количеството е изчислено на база 
на чертежи на контейнера за транспортиране на филтърни касети, 
представени в OAБ [58]);   

- Специфична активност на филтърната касета: В [58] се посочва, че 
филтърната касета може да поеме максимум 1kg утайка от БОК; 
следователно, максималната активност в една филтърна касета е 
3Е+9 Bq, основно дължаща се на 60C. 

- Един контейнер може да побере 4 филтърни касети, следователно 
максималната активност на филтрите в контейнера е 1.2Е+10 Bq;  

- За целите на изчислението приемаме консервативно, че активността 
на филтърната касета се разпределя равномерно във водата в 
контейнера. Така получаваме специфична активност на водата 
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9.23Е+5 Bq/g; 
- За да се определи по-прецизно геометрията на източника след 

изтичането на вода от контейнера, се приема, че подът, където течът 
остава, не се дренира. Източникът се определя като цилиндър с 2m 
радиус и 1mm дебелина;  

- Натоварването от външно облъчване се изчислява за четири точки: В 
центъра и в периферията на повърхността, и в същите две точки на 
височина 1.5m от повърхността.  

Основни допускания  
Анализът на събитието за оценка на дозовото натоварване от вътрешно 

облъчване (поглъщане или вдишване) се прави при следните допускания:  
- DCFi – коефициент на трансформация на натоварването при 

вдишване на 60Co - е 3.4E-09 Sv/Bq според [58].  
- BR – вдишаното количество е равно на 1.2 m3/h според [58]; 
- ARR – скоростта на изпарение е равна на 4Е-7 /h според точка 3.2.4.5 

на [58]; 
- IR – скоростта на поглъщане на прах е равна на 2.08Е-3 g/h, както се 

препоръчва в [58]; 
- T- продължителност на облъчването – приема се мощността на 

дозата да се определя за 1 час; 
- DU – концентрацията на прах е равна на 6.25Е-4 g/m3, както е 

определено в [58].  

Основни резултати  
Максималната пресметната доза за персонала е 5.634mSv/h.  

Радиологични последствия извън Реакторна зала не се очакват. Няма 
последствия за за населението. 

Зависване на товар над БОК в следствие на загуба на 
електрозахранване на крана  

Описание на сценария  
Загубата на електрозахранване на крана по време на изваждане на стелаж 

от БОК се определя като изходно събитие.  
Според процедурата за дезактивация на стелажите, дейностите по 

тяхното измиване се извършват под вода, а транспортирането им се извършва 
след измерване.  Анализът се извършва при допускането, че в резултат на 
грешка на оператор, стелажът се вдига преди да бъде дезактивиран. 

Входни данни  
По време на изваждане на стелажите от БОК на блокове 3 и 4, отчетената 

мощност на дозата на повърхността на стелажа е 3 mSv/h.  

Основни резултати  
При направените допускания, годишното допустимо дозово натоварване 

може да се надхвърли, ако престоят на персонала близо до стелажите е около 16 
часа.  

Мощността на дозата е контролиран параметър. Активностите се 
извършват в Реакторното отделение, което е полу-обслужвано помещение. При 
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загуба на електрозахранване и превишаване на мощността на дозата, 
работниците трябва да напуснат помещението. По-нататъшните действия са в 
съответствие с аварийните инструкции.  

След възстановяване на електрозахранването, грешката на оператора 
може да се поправи много бързо, като погрешно вдигнатият стелаж се спусне 
надолу за дезактивация под вода.  

Скъсване на аерозолен филтър  
Описание на сценария  
Във вентилационната система B-2 се използват аерозолни филтри от типа 

HEPA-23, произведени от негорим филтриращ материал от немската фирма 
Binzer. Предназначението на филтрите е да пречистват поетия въздух от твърди 
или течни аерозоли с диаметър от порядъка на 0.1 μm. Нивото на задържане на 
частици с по-голям диаметър във филтриращия материал (приема се, че 
частиците са сферични и имат диаметър 0.15÷0.20 μm) е не по-малко от 99.97%.  

Скъсването на аерозолен филтър може да бъде причинено от прекалено 
голям спад на налягането през филтъра. Спадът на налягането през филтъра е 
контролиран параметър и при Δp ≥ 1500 Pa се задейства предупредителен  
сигнал за смяна на филтъра. Предполага се, че поради определена причина 
филтърът не е сменен (погрешна сигнализация, грешка на оператор).  

При анализа на този сценарий се приема, че: 
- Скъсването става в края на операционния живот на филтъра, когато 

съдържанието на аерозоли е най-голямо.  
- Цялата активност, съдържаща се във филтъра, се изхвърля в 

околната среда.  
Анализът се прави като се използва код COSYMA при следните 

допускания:  

Входни данни и допускания за анализа  
При консервативен подход, активността на скъсания филтър се приема да 

бъде равна на измерената в съответния отработил филтър след подмяната му 
при експлоатация на мощност.  

Такова количество най-вероятно би надвишило с една-две степени 
активността, която може да се акумулира по време на експлоатацията на БС, 
поради по-високата специфична активност на потока филтриран въздух, когато 
АЕЦ работи на мощност, когато са възможни течове от 
системите/оборудването, поява на аерозоли по време на спирането за зареждане 
с гориво, поради например дейности по поддръжка и ремонт в радиоактивно 
замърсена среда (колектори на ПГ, работа с изолационни материали по време на 
проверката на заварките, дейности по дезактивация/почистване и др.) 

Общата β – γ активност, измерена в отработилите филтри Петрянов по 
време на нормална работа на блоковете ВВЕР-440, варира от 0.4 до 7.4 MBq 
(основни изотопи 54Mn, 60Co, 134Cs и 137Cs). 

Поради липсата на данни за активността на филтрите, използвани в 
периода след окончателното спиране на блока (промени не са правени), се 
очаква, че максималната активност, измерена в предишните отработили филтри, 
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определя радиоактивното изхвърляне за определената авария. Отчитайки 
неопределеността, консервативно се приемат 10 MBq.  

Количествата на радиологично значимите радионуклиди (90Sr, TRU 
изотопи), които не са измервани регулярно, се получават чрез използване на 
мащабиращите фактори за охладителя на Първи контур, отчитайки 40-
годишния полуразпад.  

Таблица 1.14.2.1-1 представя активността на радиологично значимите 
радионуклиди.  

Таблица 1.14.2.1-1 Съдържание на значимите радионуклиди във 
филтъра  

Нуклид Съдържание в HEPA филтъра, Bq   

137 Cs 1.10+7 

90Sr 2.10+5 

238Pu 1.78.10+3 

239Pu 2.5.10+3 

240Pu 1.61.10+3 

241Pu 3.10+4 

241Am 7.14.10+3 

244Cm 5.10+2 

Изчисленията са направени за случаите на наличие или отсъствие на 
дъжд по време на периода на изхвърляне. Интензивността на валежите се 
приема да бъде 6.52 mm/h, което съответства на средногодишната стойност за 
валежите в района на АЕЦ Козлодуй по време на пролетно-летния сезон, 
посочена в [58].  

Препоръките направени от Германския регулатор [58] за скоростта на 
вятъра и за различните категории на стабилността на атмосферата са 
представени в таблица 1.14.2.1-2 по долу  и те са:  

 
Tаблица 1.14.2.1-2 Скорост на вятъра за различните категории 

стабилност на атмосферата  

Категория на 
стабилност  

A B C D E  F 

Скорост на вятъра на 
10m средна височина  

0.9 1.3 1.7 2.0 1.2 0.4 
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Резултати от анализа 
Това събитие е свързано с изхвърляне на активност извън блоковете. 

КЕД на член от населението е 7.73Е-9 Sv/year на 100m от източника и 1 6.03Е-10 
Sv на1km от източника. 

 
Изпускане на аерозолен филтър по време на неговата подмяна  
Изходното събитие е дефинирано при изпускане на аерозолен филтър по 

време на неговата подмяна, причинено от грешка на оператор.  

Описание на сценария: 
Отработилите филтри тип HEPA23 са произведени от негорим 

филтриращ материал от немската фирма Binzer и представляват касети с 
размери 610 х 610 х 292mm. Теглото на нова касета е 18kg.  

Ако филтърна касета бъде изпусната, е възможна структурна повреда и 
изхвърляне на голямо количество прах.  

Входни данни  и допускания за анализа  
Приема се, че концентрацията на прах около филтъра се увеличава 

двойно над допустимата стойност за смесен прах, според [58] и достига 1.25Е-3 
g/m3.  

Активността, акумулирана във филтъра,се приема за максимална, според 
данните, представени в таблица 1.14.2.1-3. Допуска се, че при изпускането на 
филтъра половината от неговото съдържание се изхвърля.   

Анализът на събитието за оценка на получената доза от външно 
облъчване се прави чрез код Microshield. Източникът се определя като точков. 
Дозата от външно облъчване се изчислява за разстояние 50 cm от източника при 
следните допускания:   

- BR – вдишаното количество се равнява на 1.2 m3/h (препоръчано в 
[58]); 

- ARR – приема се, че цялата активност от филтъра се разпространява 
във въздуха и е възможно да бъде вдишана, т.е. ARR=1; 

- IR – скоростта на поглъщане на праха е равна на 2.08Е-3 g/h, 
препоръчано в [58];  

- T- продължителност на облъчването – приема се мощността на 
дозата да се определя за 1 час. 

- DU – концентрацията на прах се равнява на 1.25Е-3 g/m3. Приема се, 
че концентрацията на прах около филтъра превишава двойно 
пределно допустимата стойност за смесен прах, според [58].  

Коефициентите на трансформация на натоварването DCFi при вдишване 
и поглъщане са според ICRP-68 [58] и са представени в таблица 1.14.2.1-3.  

 
Таблица 1.14.2.1-3 Коефициенти на трансформация на 

натоварването  
Фактор на конверсия, Sv/Bq Изотоп 

Вдишване Поглъщане  
137 Cs 9.7Е-9 1.3 Е-8 
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90Sr 3.6Е-8 3.6 Е-8 
238Pu 4.6Е-5 2.3 Е-7 
239Pu 5.0Е-5 2.5 Е-7 
240Pu 5.0Е-5 2.5 Е-7 
241Pu 9.0Е-7 4.8 Е-7 
241Am 4.2Е-5 2.7 Е-7 
244Cm 2.7Е-5 1.2 Е-7 

 

Резултати от анализа  
Полученото дозово натоварване на персонала може да се оцени като сума 

от дозите от външно и вътрешно облъчване:  
- Дозово натоварване в резултат на поглъщане 0.146 mSv/h  
- Дозово натоварване в резултат на вдишване 0.557 mSv/h 
- Дозово натоварване в резултат на външно облъчване 1.81E-03 mSv/h 

Общото дозово натоварване е оценено на 0.705 mSv/h.  
Това означава, че един работник без предпазни средства може да работи 

до 70 часа по време на почистването на мястото на аварията преди да се 
превишат критериите, определени в националното законодателство. 

С цел предотвратяване на ненужно облъчване по време на аварии, 
свързани с манипулиране с отработили филтри, е достатъчно да се следват 
инструкциите за безопасност, както и операциите да се извършват при 
използване на лични предпазни средства. 

1.14.2.2 Обобщение на резултатите  
Обобщение на резултатите от проведените анализи на различни изходни 

събития при извеждане от експлоатация на 3 и 4 блокове, представени в ОАБ 
[58] са дадени в таблица 1.14.2.2-1.  

 
Таблица 1.14.2.2-2 Резултати от анализа на лимитиращи изходни 

събития при извеждане от експлоатация на 3 и 4 блокове на АЕЦ Козлодуй  

Изходно събитие Дейност  Основни резултати  

Разпръскване на течност от 
контейнера с отработени 
филтри по време на тяхното 
транспортиране от БОК  

Дезактивация на БОК Максималната 
пресметната доза за 
персонала е 
5.634mSv/h.  
Радиологични 
последствия извън 
Реакторна зала не се 
очакват. 
Няма последствия за 
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за населението.  

Падане на товар повреме на 
замяна на филрите от БОК, 
поради загуба на елзахранване 
на крана  

Дезактивация на БОК  Очакваната 
максимална доа на 
повърхността на 
стелажите е 3 mSv/h. 
Времето за престой 
близо до стелажите 
е ограничено до 
няколко минути.  
Радиологични 
последствия извън 
Реакторна зала не се 
очакват. 
Няма последствия за 
за населението. 

Разкъсване на аерозолен филтър 
с изпускане на радиоактивност в 
околната среда  

Експлоатация на 
вентилационна 
система В 2  

Това събитие е 
свързано с 
изхвърляне на 
активност извън 
блоковете  

КЕД на член от 
населението е  

7.73Е-9 Sv/year на 
100m от източника 

1 6.03Е-10 Sv на1km 
от източника.  

Грешка при замяна на аерозолен 
филтър, резултираща в падане 
на  на филтърния патрон и 
разпръскване на неговото 
съдържание  

Експлоатация на 
вентилационна 
система В 2  

Дозовото 
натоварване на 
персонала 
0.705mSv/h. Времето 
за почистване не 
трябва да надхвърля 
1 час.  
Радиологични 
последствия се 
локализират в 
мястото на 
инцидента. 

Няма последствия за 
населението.  



Доклад за оценка на въздействието върху околната среда  от 
извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” 

Ред: 02 
Дата: 2013-04-12 
Реф:П16Д09Ред02_ДОВОС 

П16Д09Ред02_ДОВОС – Глава 1 Статус: Окончателен  

 

 
EE nn ee rr gg yy   II nn ss tt ii tt uu tt ee   JJ SS CC

20, Fr. Joliot – Courie Str.1113 Sofia, Bulgaria  Tel:(+359 2) 963 45 76, Fax: (+359 2)963 40 38, 
E- mail: office@eninbg.com  

  

Глава 1/Стр. 146 от 154 

 
 

 

Обобщаващо заключение 
Въздействието на процесите и дейностите по извеждане от експлоатация 

на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” върху здравето на населението ще бъде 
незначително, тъй като опасните и радиоактивните материали няма да излизат 
извън територията на площадката на блоковете (както при планово спиране на 
блоковете в периода на тяхната нормална експлоатация). В АЕЦ основното 
въздействие върху населението се получава от ядреното гориво при нормална 
експлоатация на централата. Преди започване на дейностите по ИЕ на 
блоковете ядреното гориво се изважда от блоковете и се транспортира до 
хранилищата за съхраняване на ОЯГ, следователно в този случай не са 
необходими мерки за намаляване на въздействието върху здравето на 
населението.  

Резултатите от проведените анализи показват, че даже при най-
консервативно развитие на съответните аварии (с отчитане на розата на 
ветровете за района на Козлодуй и респективно съответните метеорологични 
данни [53]) дозовото натоварване върху персонала и населението са значително 
под лимитиращите стойности, определени в Наредбата за радиационна защита 
ОНРЗ [16].  

Следователно при изпълнение на дейностите по ИЕ на 1-4 блокове на 
АЕЦ “Козлодуй” въздействието върху населението ще бъде незначително дори 
при възможна сериозна авария.  

В заключение може да се обобщи също, че дозовото натоварване за 
населението в 30km зона на АЕЦ “Козлодуй” включително и на Румънска 
територия в случаи на лимитиращи аварии при реализиране на ИП ще бъде 
многократно по-ниска от изискванията на Международните документи IСPR103 
и на изискванията на ОНРЗ.  
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1.15 Мерки за предотвратяване и реагиране при инциденти и 

непредвидени събития  
Въз основа на резултатите от анализа на авариите в действащия Авариен 

план на територията на АЕЦ „Козлодуй” са предвидени и дейностите по 
извеждане от експлоатация [132]. Аварийният план осигурява технически и 
човешки ресурси, както и инструкции и процедури за действия в случай на 
аварийни събития, възникнали както по време на експлоатация, така и при 
извежданото от експлоатация съгласно [12] и [27]. Аварийният план определя 
организацията по активирането на аварийните структури на “АЕЦ Козлодуй” 
ЕАД; на провеждане на неотложните мерки за защита на персонала, 
населението и околната среда, както и мерки за запазване на съоръженията на 
площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в случай на авария и други критични 
събития; и взаимодействието с органите на изпълнителната власт.  

Следва да се усъвършенства и развива подхода за информиране и 
комуникации, както и сътрудничеството във връзка с необходимите мерки с 
румънските власти.  

Независимо от това въз основа на резултатите от проведените анализи на 
лимитиращи изходни събития при извеждане от екплоатация на 1-4 блокове на 
АЕЦ Козлодуй и с цел минимизиране на дозовото облъчване на перонала и 
населението могат да се направят следните препоръки и мерки:  

- Осигуряване на подходяща вентилация на помещенията и сградите с 
цел ограничаване на натрупването на радиоактивни газове и 
аерозоли и за поддържане на по ниска концентрация.  

- Осигуряване на защитни прибори и съоръжения за перонала; 
- Увеличаване на броя на перонала за извършване на определени 

дейности с цел намаляване на времето им на престой  до 
радиоактивно оборудване; 

- Изготвяне на точни и ясни инструкции за всяка дейност, свързана с 
работа с радиоактивни материали.; 

- Използване на съвремени и надеждни системи за контрол на 
радиационната обстановка в помещенията и сградите.  

 
Тези препоръки и мерки подлежат на актуализиране  при дефиниране на 

нови дейности и процеси по време на извеждането от експлоатация.   
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1.16 Мониторинг  
Този раздел представя съществуващия в АЕЦ “Козлодуй нерадиационен 

и радиационен мониторинг на околната среда както и нерадиационния 
мониторинг на ДП РАО, така и предложенията за допълнителен мониторинг на 
околната среда по време на реализацията на дейностите по извеждане от 
експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй”.  

1.16.1 Нерадиационен мониторинг на околната среда  
Съществуващият нерадиационен мониторинг на АЕЦ ”Козлодуй” и на 

ДП РАО ще се осъществява и при изпълнение на дейностите по извеждане от 
експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй”. Независимо от това се 
предлага допълнителен нерадиационен мониторинг по някои от компонентите 
на околната среда.  

Мониторинг на въздуха  
В АЕЦ “Козлодуй” не се провежда мониторинг на въздуха, осъществява 

се единствено мониторинг на парникови газове (СО2) от ДГС.  Той се извършва 
съгласно План за мониторинг, неразделна част от Разрешителното за емисии на 
парникови газове № 143/2008г.  Не се предвижда допълнителен мониторинг на 
въздуха при изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация, освен за 
новите проекти, като за Съоръжението за плазмено изгаряне и за Отоплителната 
централа е възможно да се наложат допълнителни мерки за мониторинг, които 
ще бъдат оценени в рамките на изготвяне на докладите по ОВОС за тези 
проекти.  

Moниторинг на вредните физични фактори  
В АЕЦ “Козлодуй” понастоящем не се провежда мониторинг на 

нейонизиращи лъчения, вибрации и шум. Относно експозицията на 
нерадиационни вредни физични фактори, да се следи за използването на 
ефективните средства за колектива и лична защита, което ще минимизира 
неблагоприятния здравен ефект.  

Нейонизиращи лъчения  
Нейонизиращи лъчения не се очакват по време на изпълнение на 

дейностите по извеждане от експлоатация и поради това не се предвижда 
мониторинг.  

Вибрации  
Измерване на вибрациите ще се извърши само при реконструкция на 

съществуващите сгради или при изграждане на нови сгради.  

Шум  
Възможно е да се осъществи измерване на шума по време на 

извеждането от експлоатация, ако се изиска от МОСВ.  

Мониторинг на почви  
В АЕЦ “Козлодуй” не се провежда нерадиационен мониторинг на почви.  
Съществуващата мрежа за радиационен мониторинг на почвите може да 

се използва за определяне на допълнителни нерадиационни параметри на 
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почвите като например вземане на проби за определяне на почвена киселинност 
– активна, обменна, обща и степен на наситеност с бази, за наличие на общи 
форми на тежки метали. Същите параметри да се повторят 1 година след 
завършване на процесите по извеждане от експлоатация и при липса на 
доказано въздействие върху почвите, мониторингът може да продължи през 5 и 
по преценка – 10 години.  

Мониторинг на води  
В АЕЦ “Козлодуй” е разработена и се изпълнява „Програма за собствен 

нерадиационен мониторинг на АЕЦ “Козлодуй” [127]. По нея се следят 
качествата и количествата на:  

- производствените отпадъчни води, зауствани посредством ТК 1 и ТК 
2 в р. Дунав;  

- отпадъчни (производствени и битово-фекални) и дъждовни води, 
зауствани в Главен отводнителен канал (ГОК) на Козлодуйската 
отводнителна система.  

- Обемът и честотата на мониторинга е съгласно издадените на АЕЦ 
“Козлодуй” разрешителни както следва:  

- Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни 
води в повърхностни водни обекти № 03120003/15.12.2007 г. 
(заустване на ТК 1 и ТК 2 в р. Дунав);  

- Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни 
води в повърхностни водни обекти № 13750001/20.04.2007 г. 
(заустване в Главен отводнителен канал), с изменения и 
продължаване на срока на действие съгласно Решение № 
216/25.02.2010 г.  

Извършва се и собствен нерадиационен мониторинг (СНМ) на 
подземните води на площадката на АЕЦ “Козлодуй” и в района около нея и за 
ДНБПО, съгласно Програмата за собствен нерадиационен мониторинг, идент. 
№ ДОД.УОС.ПМ.013 [127]. Тази програма включва и мониторинг на 
отпадъчните води от ДНБПО [159].  

Обемът и честотата на мониторинга е съгласно Решение № 05- ДО- 72-00 
от 24.01.2006 г. за дейности по управление на отпадъци (с изменение № 05- ДО 
- 72-01 от 24.01.2006 г.). Мониторингът по горепосочените програми се 
изпълнява от акредитирани лаборатории.  

Препоръчват се следните допълнителни дейности във връзка с 
мониторинга на водите:  

- Да се актуализират Програмите за собствен нерадиационен на 
водите, като се адаптират към дейностите по ИЕ включително и с 
нови пунктове към мрежата за мониторинг, в съответствие с новите 
дейности;  

- Контрол на евентуални течове в местата, където се събират 
отпадъците от демонтажа;  

- След реализиране на планираните допълнителни мерки за 
нерадиационен мониторинг на водите в АЕЦ “Козлодуй”, не се 
налага допълнителен мониторинг на повърхностните и 
подпочвените води.  
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Планираното изграждане на Площадка за конвенционални отпадъци при 
извеждане от експлоатация на блоковете, ще изисква допълнителен мониторинг 
на водите, съгласно изискванията на националното законодателство. 
Изискванията за допълнителен мониторинг на водите трябва да бъдат част от 
разрешението за реализирането на този проект.  

Мониторинг на отпадъци  
Редът за управление на нерадиоактивните отпадъци е съгласно 

Програмата за управление на дейностите по нерадиоактивни отпадъци [151]. За 
дейностите, свързани с отпадъците АЕЦ “Козлодуй” притежава разрешително, 
издадено от РИОСВ – Враца. А както е посочено по-горе нерадиационния 
мониторинг на отпадъчните и подземните води във връзка с дейностите с 
нерадиоактивните отпадъци се осъществява съгласно Програмата за собствен 
нерадиационен мониторинг, идент. № ДОД.УОС.ПМ.013 [127].  

Препоръчват се също допълнително следните дейности във връзка с 
мониторинга на отпадъците, съгласно Програмата за управление на 
нерадиоактивни отпадъци при експлоатацията на АЕЦ ”Козлодуй” [151]:  

- Мониторинг на нерадиоактивните отпадъци в съответствие с Плана 
за действие към Програмата за управление на дейностите по 
нерадиоактивни отпадъци [151], актуализиран и адаптиран към 
дейностите по ИЕ;  

- Мониторинг на отработените масла, съгласно Програма за 
събирането временното съхраняване, транспортирането на 
отработени масла и тяхното предаване за погребване;  

- Мониторинг, проследяване и документиране на количеството и 
местоположението на азбестосъдържащите топлоизолационни и 
строителни  материали, съгласно вътрешните инструкции за 
безопасен демонтаж;  

- Непрекъснат контрол, проследяване и документиране на  
количеството и местоположението на отпадъчните опасни 
материали, като замърсени изкуствени влакна, живак в някои 
инструменти или прибори, различни масла/газ, оловно покритие и 
други опасни химикали и материали, свързани с помещенията за 
акумулатори и др.;  

- Непрекъснат контрол, проследяване и документиране на  
количеството и местоположението на отпадъчните материали от 
демонтажа, във връзка с насърчаване на тяхното рециклиране и 
повторна употреба;  

- Нерадиационен мониторинг на площадките за временно съхранение 
на контейнерите с отпадъци от демонтажа на съоръженията;;  

- Мониторинг на натрупаните химически вещества и препарати и 
опаковките от излезли от употреба химически вещества и препарати.  

Мониторинг на флората  
Нерадиационен мониторинг на флората не се провежда в АЕЦ 

“Козлодуй”. При реализирането на инвестиционното предложение за извеждане 
от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй се препоръчва резултатите от 
растителните проби от провеждания радиационен мониторинг да се използват 
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за определяне на нерадиационни параметри, като например съдържанието на 
тежки метали в 3km зона около централата.  

Мониторинг на фауната  
Нерадиационен мониторинг на фауната не се провежда в АЕЦ 

“Козлодуй”.  Не се предвижда провеждане на нерадиационен мониторинг на 
фауната при извеждане от експлоатация на блоковете.  

Мониторинг на Защитените територии и на Защитените зони  
Не се предвижда провеждане на нерадиационен мониторинг на 

защитените територии, разположени на различни разстояния от площадката на 
АЕЦ “Козлодуй”, на която са разположени блоковете 1-4. Основание за това 
заключение са следните аргументи:  

1. Голямата отдалеченост на защитените територии от площадката на 
АЕЦ “Козлодуй”;  

2. По данни от извършени наблюдения за замърсяването на ОС 
радиоекологичния статус на местообитанията не е повлиян от експлоатирането 
на АЕЦ „Козлодуй”;  

3. При възприетата технология на извеждане от експлоатация на 
блоковете 1-4, при спазване на нормативните изисквания за управление на 
отпадъци и съблюдаване на допустимите норми за емисии, не може да се очаква 
потенциално въздействие върху този компонент.  

Защитени зони  
Не се предвижда провеждането на постоянен екологичен мониторинг на 

природните местообитания, които са обект на защита в ЗЗ и на растителни 
видове. Обаче трябва да се спазват предписанията дадени в Доклада по 
оценката за съвместимост с цел опазване на ЗЗ.  

1.16.2 Радиационен мониторинг на околната среда  
Съществуващият радиационен мониторинг на АЕЦ “Козлодуй” 

Идентификационен № УБ.МОС.ПМ.262/02 [150] ще се прилага и при 
изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ 
“Козлодуй”. Описание на съществуващия радиационен мониторинг е 
представено в раздел 1.1 на тази глава.  Освен това се предлага допълнителен 
радиационен мониторинг за някои от компонентите на околната среда, който 
трябва да се извърши при изпълнение на дейностите по ИЕ.  

Радиационен мониторинг на въздуха  
В АЕЦ “Козлодуй” има добре изградена система за радиационен 

мониторинг на въздуха, както на площадката така и в 100-km зона. Тази система 
може да се използва за осигуряване на необходимата информация по отношение 
на атмосферните аерозоли и атмосферните отлагания в района, при 
изграждането и експлоатацията на новите съоръжения, по време на извеждане 
на блокове 1-4 от експлоатация и след това.  

Не се предвижда допълнителен радиационен мониторинг на въздуха, 
освен разширяването и оптимизацията на съществуващата система за контрол 
на течните и газоаерозолните изхвърляния в рамките на Проект 10.  Независимо 
от това в зависимост от конструктивните решения, при изграждане на новите 
съоръжения за намаляване на размерите и дезактивация на материалите 
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(ЦНРД), както и Площадката за временно съхраняване за разпад на преходни 
РАО, може да се наложи допълнителен радиационен мониторинг.  

Необходимостта от допълнителен радиационен мониторинг при 
изграждане и експлоататацията на Съоръжението на плазмено изгаряне на 
отпадъци в СК2 е оценена в рамките на разработване на доклада за оценка 
въздействието върху околната среда за това съоръжение.  

Радиационен мониторинг на вредните физични фактори  
В АЕЦ "Козлодуй" е организиран и се осъществява собствен 

радиационен мониторинг на площадката на централата и в обособените зони.  
Той е регламентиран в съответни програми, инструкции, методики, 

процедури и правила.  
Наблюдаваните параметри на йонизиращите лъчения по отношение на 

околната среда са и радиационният гама-фон и в частност гама-лъченията.  
В плана за ИЕ [36] и в съответствие с Наредбата за безопасност при 

извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения [12] и изискванията в 
концепцията за радиационна защита, са предвидени програми за радиационен 
мониторинг включващи, както и до сега, измервания на гама-лъчения и с цел 
намаляването им, контрол на газообразни, течни емисии и контрол при 
третиране на РАО и на замърсено оборудване.  

За контрол на гама-лъченията и радиационния гама-фон на 
промишлената площадка са предвидени програми и инструкции, които ще 
осигуряват непревишаване на регламентираните стойности на лъченията и 
дозово натоварване и неразпространение на радиоактивни замърсявания. :  

Актуализирането на тези програми и инструкции ще бъде необходимо на 
различните етапи от ИЕ и трябва да осигурява най-малко сега съществуващото 
статукво в радиационното състояние на площадката, а в най-добрия случай 
намаляване на радиационното въздействие на площадката (ако я разглеждаме 
като компактен източник на лъчения и замърсяване) върху околната среда. За 
тази цел в съответните изброени документи по мониторинга, наред с до сега 
действащите правила и ограничения, следва да се формулират и регламентират 
такива за:  

- Новите съоръжения за третиране и съхраняване на РАО и зоните 
около тях; 

- Новите съоръжения за третиране на активирано и радиоактивно 
замърсено оборудване и зоните около тях; 

- Новите съоръжения за третиране на ОЯГ и зоните около тях;  
- Новите съоръжения, коридори и технологии за транспортиране на 

РАО, ОЯГ, активирано и радиоактивно замърсено оборудване и др.  
Ако се променят до сега действащите ограничения, по възможност да се 

запазят или намалят контролната и допустимата граници за мощност на 
еквивалентната доза гама лъчение в съответните формулирани зони на 
площадката.  

Контрол на радиационния гама-фон извън промишлената площадка в 
околната среда (зоните с особен статут) се извършва в съответствие с Програма 
за радиоекологичен мониторинг на околната среда при експлоатация  на АЕЦ 
“Козлодуй”, № УБ.МОС.ПМ.262 [150], съгласувана с контролните органи. 
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Резултатите от измерванията за последните три години са база за прогнозиране 
на въздействието върху околната среда (върху радиационния гама-фон) на гама-
лъчения от площадката на централата по време на ИЕ.  На територията на 
република Румъния в рамките на националната мрежа за контрол на 
радиоактивността в околната среда (NERSN), по две програми се извършва 
радиационен мониторинг с измерване на радиационен гама фон. За целта в 
частта от 100 километровата зона на посочената територия са разположени и 
работят 4 лаборатории (SSRM): SSRM Бекет, SSRM Крайова, SSRM Дробета 
Турну Северин, SSRM Зимничеа и 13 автоматични станции в окръзите Долж, 
Мехединци, и Телеорман, които измерват радиационен гама фон в атмосферата.  

За да има проследимост и коректност в определяне на промените на 
въздействието от гама-лъчения и неговото оперативно управление, не е 
целесъобразно досега действащите програма и схеми да се променят в периода 
за ИЕ, освен ако е необходимо допълване в случаите, когато е необходима по 
голяма прецизност.  

За периода след извеждане от експлоатация планът за радиационен 
мониторинг на гама лъченията и радиационния гама фон за площадката на АЕЦ 
“Козлодуй” и околната среда трябва да бъде коригиран в съответствие с новите 
дадености и също в трансграничния аспект и решението по ОВОС относно:  

- Разположението на източниците на йонизиращи лъчения на 
площадката;  

- Възможностите на биологичната защита за намаляване на гама 
лъченията;  

- Регламентираните емисии на радиоактивни вещества в 
компонентите на околната среда.  

Радиационен мониторинг на почвите  
Съществуващият радиационния мониторинг на почвите е достатъчен при 

изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация, следователно трябва 
да продължи, по възприетата вече система - брой на пунктовете за пробовземане 
и показатели за анализ.  Независимо от това, изхождайки от принципа на 
консервативност на пробоотборните програми, е необходима периодична 
актуализация на пробоотборните пунктове и при необходимост включване на 
нови пробоотборни точки, съобразени с местоположението на дейностите по 
извеждане от експлоатация.  Например в случай на възникване на радиоактивни 
течове може да се наложи допълнителен мониторинг. При доказано отсъствие 
на замърсяване на почвите, мониторингът може да продължи с възприетата 
досега честота.  

Радиационен мониторинг на водите  
В АЕЦ „Козлодуй” се изпълнява и Програма за ведомствен радиационен 

мониторинг на подземните води на АЕЦ ”Козлодуй” [127].  
Съществуващият радиационен мониторинг на водите при изпълнение на 

дейностите по извеждане от експлоатация, трябва да продължи.  Независимо от 
това се препоръчва допълнителен контрол на евентуални течове и инфилтрати 
около местата, където се съхраняват отпадъците и се извършва дезактивацията.  
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Радиационен мониторинг на отпадъците  
В АЕЦ “Козлодуй” се изпълнява освен Програма за ведомствен 

радиационен мониторинг [150] и Комплексна програма за управление на РАО в 
АЕЦ “Козлодуй”.  Съществуващият радиационен мониторинг на отпадъците и 
свързаните с тях съоръжения, при изпълнение на дейностите по извеждане от 
експлоатация, трябва да продължи, като се препоръчват следните основни 
дейности във връзка с мониторинга на отпадъците:  

- Радиационен мониторинг на площадките за временно съхранение на 
контейнерите с отпадъци от демонтажа на съоръженията;  

Радиационен мониторинг на флората  
Съществуващият радиационен мониторинг на флората е достатъчен при 

изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация и не се предвижда 
провеждане на допълнителен мониторинг.  

Радиационен мониторинг на фауната  
Съществуващият радиационен мониторинг на фауната е достатъчен при 

изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация и не се предвижда 
провеждане на допълнителен мониторинг.  

Радиационен мониторинг на Защитените територии и на 
Защитените зони  

Радиологични въздействия върху ЗТ и ЗЗ не се очакват, поради което не 
се предвижда провеждане на радиационен мониторинг на защитените 
територии, разположени на различни разстояния от площадката на АЕЦ 
“Козлодуй”, на която са разположени блоковете 1-4.  

Радиационен мониторинг на здравето на персонала и населението  
Радиоактивните аерозоли са реален риск за вътрешно облъчване при 

извършване на демонтажните дейности, което налага да продължи строгия 
индивидуален дозиметричен контрол и спазване на нормативните изисквания.  

Съществуващият радиационния мониторинг на персонала и населението 
е достатъчен при изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация и не 
се предвижда провеждане на допълнителен мониторинг.  

 
 


