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2. Проучени алтернативи по технологии и мотиви за 
направения избор за проучването, имайки предвид 
въздействието върху околната среда, включително нулева 
алтернатива  

 
Целта на тази глава е да се разгледат и оценят различните алтернативи на 

основата на наличната информация и сравнителен анализи на алтернативите 
както следва:  

- Нулева алтернатива (без извеждане от експлоатация);  
- Алтернатива 1 (отложен демонтаж);  
- Алтернатива 2 (непрекъснат демонтаж).  
Оценките и сравненията са направени въз основа на следните документи:  
- Приложение и препоръки на BREF за НДНТ;  
- Стандарти и документи на МААЕ, свързани с извеждането от 

експлоатация на ядрени съоръжения;  
- Опит от проектите по извеждане от експлоатация за реактори ВВЕР 

440 (в приложение към тази глава); 
- Сравнение на алтернативите по последствия от икономически и 

социален характер и по въздействието им върху компонентите върху 
околната среда.  

Резултатите от сравненията и оценките са основа за оценка на избора на 
Алтернатива 2 като най-подходяща.  

 

2.1 Нулева алтернатива  
Нулева алтернатива означава, че след окончателното спиране на 

блоковете не се предприемат никакви действия и дейности, свързани с 
извеждане от експлоатация на блоковете и в това състояние блоковете се 
намират неограничено време. Нулева алтернатива означава още, че не се 
предвижда по-нататъшна експлоатация на блоковете.  

Тази алтернатива не се препоръчва от документа на МААЕ [57] при 
извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения.  

Съгласно изискванията на ЗБИЯЕ [4] когато АЕЦ се намира в 
експлоатация трябва да се гарантира радиационната и ядрената безопасност на 
блоковете и този процес на мониторинг продължава и след окончателното 
спиране на блоковете. Поради това в случая на Нулева алтернатива следните 
системи трябва непрекъснато да се намират в експлоатация:  

- Вентилационните системи, гарантиращи подходящи хигиенни и 
радиационни условия за персонала по време на инспекциите и 
проверките в контролираната зона и технологичните съоръжения и 
системи. От друга страна трябва да се модернизира отоплението на 
помещенията с цел да се минимизира условията за корозия на 
технологичното оборудване.  

- Специалните системи за отпадни води с цел събиране и контрол на 
потенциални течове;  

- Радиационен мониторинг на помещенията и съоръженията, 
използвайки стационарните системи за радиационен контрол и 
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преносими прибори;  
- Автоматичната технологична информационна система (система за 

мониторинг на съоръженията, системата за мониторинг на 
плътността на бариерите на сградите, сигнализация за течове в 
контролираната зона и др.);  

- Системата за пожарна защита;  
- КРУ, гарантиращи за осветление на помещенията и 

електрозахранване на работещите системи (непрекъсната работа на 
системата за електрозахранване);  

- Тръбопроводната система, осигуряваща вода за системата за 
пожарогасене, питейна вода за стаите за персонала и вода за 
замърсените помещения и др.);  

- Системата за контрол на подземните води в околността на отделните 
сгради.  

В рамките на тази алтернатива трябва да се гарантира техническата 
поддръжка и реконструиране на гореспоменатите системи. Освен това е 
необходима техническа поддръжка на сградите с непрекъснат контрол и 
поддръжка на бариерите им.  

Начинът на експлоатация в условията на Нулевата алтернатива е подобен 
на дейностите, извършвани по време на периода на БС, но разликата е, че 
периодът е по-дълъг. Основно времетраенето на Нулевата алтернатива се 
определя от времето на разпада на радионуклидите при окончателното спиране 
на блоковете. Това означава, че Нулевата алтернатива е поддържане на 
блоковете в спряно състояние за неограничено време. Тази алтернатива не 
изисква необходимост от инвестиции по ИЕ, дори и ако времето е ограничено.  

Освобождаването на площадката за по-нататъшно използване ще може 
да се отложи в далечното бъдеще.  

При тази алтернатива рискът от възможни течове на радиоактивни 
материали в околната среда се увеличава. Следователно това не е алтернатива с 
предимства от гледна точка на цени за техническа поддръжка, реконструкция на 
сградите и съоръженията и институционален контрол, което ще е необходимо за 
неопределен период от време.  

От етична гледна точка, това означава прехвърляне на отговорности на 
следващото поколение, а това не е в съответствие с принципите на устойчивото 
развитие.  

В резултат на горните постановки определено може да се заключи, че 
Нулевата алтернатива е неприемлива за ИЕ на 1- 4 блокове на АЕЦ “Козлодуй”, 
поради увеличаване на радиологичния риск и свързаното с това увеличаване на 
цената.  

В допълнение, тази алтернатива противоречи на принципите на 
устойчивото развитие и на принципите за безопасност при съхранение и 
манипулиране на РАО.  

Прилагането на Нулевата алтернатива ще доведе до преразглеждане на 
решението и неизпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация на 
блоковете и то при по-тежки условия като: загуба на експлоатационен опит; 
загуба на персонал; необходимост от обучаване на нов персонал без 
експлоатационен опит; възможна загуба на информация, проблеми при 
осигуряване на финансиране и др.  



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 2 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 2/Стр. 3 от 33 

 

В съответствие с препоръките на МААЕ при извеждане от експлоатация 
на ядрени съоръжения [57] Нулевата алтернатива не е приемлива.  

 

2.2 Алтернативи за реализация на инвестиционното намерение  
Конкретните алтернативи за извеждане от експлоатация ще определят, 

наред с останалото, графика и последователността на изпълняваните дейности 
по извеждането от експлоатация, в съответствие с [57]. Алтернативите за 
извеждане от експлоатация се простират от незабавния демонтаж и 
отстраняване на всички радиоактивни материали от площадката за 
неограничено използване до опция за депониране на място, включващо 
капсулиране на реактора и последващо ограничение на достъпа. 

Изисквания на МААЕ  
В съответствие с изискванията на документа на МААЕ [57] при 

извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения трябва да се разгледат 
следните две основни алтернативи, както следва:  

- Незабавен демонтаж;  
- Отложен демонтаж, последван от един или повече периоди на 

безопасно съхранение (БС), дефинирани като Етап 1 и Етап 2.  
Една междинна алтернатива разглежда ранен демонтаж и привеждане на 

централата в състояние на БС преди евентуален демонтаж. Подобна алтернатива 
може да включи демонтаж на част от оборудването на блоковете, обикновено 
извън контролираната зона, докато другата част като реактор и първи контур се 
намират в състояние на БС. Обикновено преди започване на етапите на ИЕ 
отработилото ядрено гориво (ОЯГ) се изважда от централата и 
експлоатационните РАО се преработват, с цел значително намаляване на 
рисковете при извеждането от експлоатация.  

Изборът на алтернативата с БС за определен период от време е известна 
като отложен демонтаж. Ако се избере алтернативата за отложен демонтаж е 
необходимо предварително да се изпълнят определени дейности с използване на 
определени методи.  

Най-важните фактори, свързани с избора на алтернатива за извеждане от 
експлоатация са:  

- Изисквания на нормативната база и на наредбите;  
- Цена на извеждането от експлоатация и финансиране;  
- Стратегия за управление на ОЯГ;  
- Структура за управление на РАО;  
- Критерии за освобождаване на материалите от регулаторен контрол;  
- Социални и обществено приемливи аспекти; 
- Състояние на централата и процесите на стареене;  
- Интересите на собственика на централата и планиране на нейното 

използване;  
- Наличност на ресурси;  
- Радиологични аспекти.  
Всеки от тези фактори влияе на избора на алтернативата за ИЕ и изборът 

не може да бъде направен без точно да се разгледат особеностите на централата.  
В документа на МААЕ [57] тези фактори за реактори тип ВВЕР са много 

подробно разгледани.  
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Оценките на различните алтернативи за ИЕ трябва да бъдат извършени с 
разглеждане на широк спектър от особености като специално внимание се 
обърне на баланса между изискванията за безопасност и наличните ресурси към 
момента на започване на дейностите по извеждане от експлоатация. Трябва да 
се изпълнят анализите от вида “цена-полза” или други видове анализи. Тези 
анализи трябва да използват реалистични данни за цена и доза на облъчване. С 
избраната опция трябва да се гарантира изпълнението на приложимите 
критерии за безопасност. Съгласно стандарта на МААЕ [56] при избора на 
алтернатива за ИЕ трябва да бъде извършен анализ на елементи като:  

- Съответствие със законите, наредбите и стандартите, които ще се 
използват при ИЕ;  

- Характеризиране на централата с отчитане на проектните й 
характеристики, експлоатационния опит и радиологичния й статус 
след окончателното спиране и как този статус се променя във 
времето;  

- Оценка на безопасността от радиологични и нерадиологични 
рискове;  

- Физичния статус на централата и как той се изменя във времето, 
включително оценка на целостта на сградите и структурите и 
системите за очаквания период на отложен демонтаж;  

- Адекватно управление на РАО като временно съхраняване и 
погребване;  

- Адекватността и наличността на финансовите ресурси, необходими 
за безопасно изпълнение на опцията по ИЕ;  

- Готовност на персонала, специално този, които е работил при 
експлоатацията на централата и осигуряване на подходящи методи за 
дезактивация, рязане и демонтаж;  

- Натрупан опит от подобни проекти при ИЕ;  
- Въздействие върху околната среда и социално-икономически 

аспекти, включително мнение на населението за предлаганите 
дейности по ИЕ;  

- Очаквано използване на централата и площадката за други цели.  
Този списък включва и други аспекти в зависимост от специфичните 

условия във всяка страна при ИЕ.  
Радиологичните и нерадиологичните рискове трябва да се 

идентифицират и да се разгледат от гледна точка на оценка на безопасността, 
водеща до предприемане на адекватни защитни мерки и гарантиране на 
безопасността на персонала, населението и защита на околната среда като се 
изпълнят съответните критерии. Оценката на безопасността ще позволи да се 
дефинират съответни инженерни и административни мерки, които ще 
гарантират безопасното изпълнение на дейностите по ИЕ и ще спомогнат при 
избора на опция за ИЕ.  

Внедряването на процедура за управление на РАО трябва да се разглежда 
като опция при ИЕ. Обемът и вида на отпадъците, генерирани при ИЕ ще зависи 
от избраните методи. Трябва да има готова инфраструктурата за подходящо и 
безопасно управление на отпадъците, включително за тяхното временно 
съхраняване и погребване.  
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Когато се разглеждат алтернативите по ИЕ, всички видове дейности, 
включени в плана по ИЕ трябва да бъдат включени в оценката на цената по ИЕ. 
Тези дейности включват планиране и инженеринг по време на етапа след 
окончателното спиране на централата, разработване на специфични технологии 
за дезактивация и демонтаж, извършване на окончателен преглед на площадката 
и управление на РАО. Цената за поддръжка, оглед и физическа защита на 
централата също трябва да се отчита.  

При вземане на решение за избор на различни стратегии за ИЕ трябва да 
се разгледат също следните аспекти: локални фактори, като очаквано развитие и 
използване на земята, локалната заетост на населението и степен на въздействие 
върху населението.  

Блокове 1 и 2 са пуснати в редовна експлоатация съответно през 
септември 1974г. и през ноември 1975г. и бяха изключени от енергийната 
система на Република България през декември 2002г. Блокове 3 и 4 са пуснати в 
редовна експлоатация съответно през 1979г. и през ноември 1982г. и бяха 
изключени от енергийната система на Република България през декември 2006г.  

Документът, описващ първоначалната стратегия за извеждане от 
експлоатация - “Технически проект за извеждане от експлоатация на блокове 1 
и 2 в АЕЦ “Козлодуй” [6], е завършен през 2001г. и през 2005г. е актуализиран в 
точки 5.1 “Планиране и графици за провеждане на дейностите” и 5.2 “Прогнозна 
оценка на разходите за извеждането от експлоатация на блокове 1 и 2 в АЕЦ 
“Козлодуй” [22].  

На 25 април 2005г. 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 
блокове на АЕЦ “Козлодуй” до края на 2006г. С оглед на това задължение през 
юни 2006г. беше изготвена актуализираната стратегия за извеждане от 
експлоатация на блоковете 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” [7]. В рамките на тази 
стратегия са разгледани различни варианти.  

Вариантите са анализирани, отчитайки критериите, представени в 
таблица 2.1-1.  

Таблица 2.1-1 Критерии за анализ на вариантите  
Критерии за анализ Тегловни 

коефициенти 
Най-малки разходи 7 
Максимална безопасност 9 
Получена минимална доза  8 
Минимално общо усилие  4 
Най-високо и най-равномерно ниво на заетост  6 
Минимални въздействие върху околната среда  6 
Генериране на най-малки количества РАО  6 
Оптимално използване на съоръжения за третиране на РАО 5 
Максимално възстановяване на ресурсите 4 
Максимален потенциал за осигуряване на финансова помощ 6 
Минимална необходимост от субсидии от националния бюджет 3 
Приемане от широката общественост 6 
Бързо преустройство на площадката 1 
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Критерии за анализ Тегловни 
коефициенти 

Минимално въздействие върху работещите блокове 4 
Максимално възползване на услугите и инфраструктурата  4 

Резултатите от анализа, представени в [7] дадоха предпочитание на 
алтернативата за непрекъснат демонтаж със съкратено безопасно съхранение.  

По-подробна информация за първоначалната и актуализираната 
стратегии за ИЕ на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” е представена в глава 1 на 
този документ, както и в документи [7 и 36].  

2.2.1 Алтернатива 1 - Отложен демонтаж  
Тази алтернатива се основава на предложението, представено в 

последната актуализация на проекта за извеждане от експлоатация през 
февруари 2005г. [6]. Продължителността на безопасното съхранение е съкратена 
до момента на въвеждане в експлоатация на националното хранилище за РАО.  

Преимуществата на този вариант са:  
- Относително ниски финансови потребности в началото на периода 

на безопасно съхранение;  
- РАО от демонтажа и дезактивацията на замърсеното оборудване 

могат веднага да се преработят, кондиционират и транспортират в 
новото национално хранилище без да се съхраняват в междинно 
хранилище;  

- Откриване на разумен брой нови работни места при демонтажа на 
машинна зала в началото на периода на безопасно съхранение;  

- Експлоатационният и експертен опит на персонала, управляващ 
централата, може да се използва за демонтажа на оборудването в 
машинна зала.  

Недостатъци на този вариант са:  
- Съществува период на бездействие между завършването на 

демонтажните дейности в машинна зала и края на безопасното 
съхранение;  

- Натрупаният опит при демонтажа на машинна зала ще се намали 
поради гореспоменатата пауза (но няма да се загуби напълно);  

- Колкото е по-дълъг периодът на безопасно съхранение, толкова по-
скъпа е експлоатацията и поддръжката на БС.  

2.2.2 Алтернатива 2 - Непрекъснат демонтаж  
Основната характеристика на тази алтернатива е непрекъснатият 

демонтаж на оборудване и съоръжения и постоянния процес на управление на 
отпадъците, както и контролиране (наблюдаване) на БС, отговарящо на всички 
изисквания за опазване на околната среда и радиационна защита.   

Непрекъснатият демонтаж е подбрана комбинация от двата възможни 
варианта:  

- Незабавен демонтаж за определени съоръжения и оборудване;  
- Отложен демонтаж за други съоръжения и оборудване.  
Алтернативата за непрекъснат демонтаж за извеждане от експлоатация 

на блокове 1 до 4 на АЕЦ “Козлодуй” включва следните 2 етапа, съгласно 
актуализираната стратегия [7]:  

- Етап 1: Подготовка и контролиране на Безопасното съхранение на 
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Реакторно отделение 1 и Реакторно отделение 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.  

Етапите на Подготовка за БС и Контролиране на БС от предишната 
стратегия са обединени в един единствен Етап 1. В Етап 1 са включени фазите 
на Подготовка за безопасно съхранение и Контролиране на безопасното 
съхранение, както и демонтаж на оборудването извън Зоната за безопасно 
съхранение. При тази Алтернатива подготвителните работи започват по-рано и 
след това се преминава към непрекъснат демонтаж. Съоръженията, свързани с 
преработка на отпадъците са натоварени по-равномерно.  

Подготвителните дейности, като отстраняване на запалими и 
възпламеними материали, отстраняване на азбест и други биха могли да се 
съкратят с две години. Потенциално тези дейности може да се разширят с други 
такива преди началото на извеждането 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 до 4, а именно:  

- Демонтаж на незамърсеното оборудване;  
- Демонтаж на турбините;  
- Демонтаж на втори контур.  
Според Стратегията за непрекъснат демонтаж на 1-4 блокове [7], 

спецкорпусите (СК) и вентилационните тръби (ВТ) са изключени от Зоната за 
безопасно съхранение, което позволява използването им като съоръжения за 
управление на радиоактивни отпадъци. Следователно обхвата на БС се 
ограничава до реакторните отделения на блоковете, част от санитарно-битовия 
корпус и свързващите ги естакади. Спецкорпусите остават със специален статут, 
с цел да се използват за отделните фази на дейностите по извеждане от 
експлоатация.   

Обхватът на безопасното съхранение е ограничен до Реакторно 
отделение 1 (РО 1) и Реакторно отделение 2 (РО 2) и свързващите ги естакади, 
както е показано на фигура 2.2.2-1.  

Краят на Етап 1 ще бъде определен от завършването на демонтажа извън 
Зоната за безопасно съхранение.  

По време на Етап 2 ще започне демонтажа на оборудването в зоната за 
Безопасно съхранение, т.е. радиоактивно замърсеното оборудване на първи 
контур. Демонтажът на оборудването на спецкорпусите следва да се осъществи 
в края на Етап 2, съгласно алтернативата за непрекъснат демонтаж. 

След него ще се извърши демонтаж на реакторите и активираните 
компоненти около тях. В края на този етап площадката и сградите ще са 
освободени от контрол за използване за други промишлени цели.  

Важна задача на демонтажа е постигането на максимална възможност за 
повторна употреба и рециклиране на демонтираните материали, по-специално 
метали. Това налага доставката и инсталирането на подходяща инфраструктура 
за демонтаж, раздробяване, сортиране, намаляване на обема, дезактивация и 
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съоръжения за измервания при освобождаване от контрол, преди да започнат 
дейностите за извеждане от експлоатация.  

За изпълнението на тези етапи са планирани необходимите проекти, най-
важните от тях са:  

- Цех за намаляване на размера и дезактивация на материали; 
- Площадки за управление на материали от дейностите по извеждане 

от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй”.  
По време на непрекъснатия демонтаж е възможна рекултивация на 

замърсени почви. 
След пускането в експлоатация на националното хранилище за 

съхранение на краткоживеещи ниско и средно активни РАО (НХРАО), потокът 
от кондиционирани радиоактивни отпадъци ще се насочи към площадката на 
Националното хранилище и по този начин площадката на блоковете ще се 
освободи от РАО.  

 Заб. В жълто е обозначена зоната на Безопасно съхранение (БС) тук се включва и СБК 1-5.  
Фиг. 2.2.2-1 Зона, планирана за Безопасно съхранение при тази 

алтернатива.  
 
Описанието на дейностите по ИЕ на блокове 1 до 4 за избраната 

алтернатива за ИЕ са описани подробно в плановете по ИЕ на тези блокове [36].  
Обосновката на избраната алтернатива е представена в раздел 2.3 на тази 

глава.  
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2.3 Обосновка на избраната алтернатива 2 Непрекъснат демонтаж  
Подробно описание на алтернативите и избора на алтернатива съгласно 

изискванията на МААЕ [57], както и всички стъпки и дейности, свързани с нея, 
са дадени в глава 1, както и в [7] и [36].  

Настоящият раздел прави обосновка на избраната алтернатива 2 
„Непрекъснат демонтаж”, въз основа на анализ на препоръките на НДНТ 
съгласно Директивата за КПКЗ на ЕС, анализа на стандартите на МААЕ и 
документите, свързани с извеждане от експлоатация на АЕЦ, анализа на опита 
от други проекти за извеждане от експлоатация на ВВЕР реактори и по-
специално извеждането от експлоатация на АЕЦ ”Грейфсвалд” (илюстриран в 
приложение 11.2 към глава 11), както и на база на сравнение на алтернативите 
за извеждане от експлоатация по последствията от икономически и социален 
характер с обобщени количествени и стойностни показатели за избраната 
алтернатива и въз основа на експертната оценка за въздействие върху околната 
среда в резултат от реализацията на отделните алтернативи. В последния раздел 
всички оценки са обобщени в съответните матрици. 

2.3.1 Препоръки за НДНТ съгласно Директивата за КПКЗ  
Реализирането на «Извеждане от експлоатация на АЕЦ» е изключително 

комплексна система с използването на различни технологии и техники. Тези 
технологии и техники са почти еднакви за Алтернатива 1 и Алтернатива 2. По-
долу са описани критериите и процедурите за избор на алтернатива (2.4.3 и 2. 
4.5).  

В тази част са разгледани наличните изисквания на BREF документите 
по отношение на използвани техники и технологии за извеждане от 
експлоатация. 

Целта на Директива 96/61/ЕО относно комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването [208] е да постигне комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването, произтичащо от промишлените дейности, изброени в 
Приложение към нея. Тя посочва мерки, предназначени да предотвратят или в 
случаите, когато това е практически неосъществимо, да намалят емисиите във 
въздуха, водите и земята в резултат от горепосочените дейности, включително и 
мерки, свързани с отпадъците, целящи постигането на висока степен на 
опазване на околната среда в нейната цялост. Основен принцип на Директивата 
е използването на Най-добри налични техники (НДНТ), с отчитането на 
вероятните разходи и ползи от мерките, както и с цел опазване на околната 
среда като цяло, избягвайки създаването на нови, по-сериозни проблеми за 
околната среда при решаването на други такива.  

НДНТ са разписани в Сравнителните документи за НДНТ (BREF 
документи), съставени от експертни групи (технически работни групи). 
Извеждането от експлоатация и демонтажа на АЕЦ не фигурира в Приложение І 
към Директивата, представляващо списък на промишлените дейности съгласно 
член 1 на същата, и поради тази причина няма Сравнителен документ за НДНТ 
по този въпрос. По-долу са дадени оценки, свързани с BREF документи за 
дейности по извеждане от експлоатация, относно степента на тяхната 
приложимост.  
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Сравнителен документ за икономическия ефект и ефекта от 
прилагане на различни вариантни решения (Economics and Cross-Media 
Effects) [209]  

Този документ описва методологията за оценка по НДНТ, с приложение 
за всички техники, за които няма конкретен BREF документ. Тази методология 
се базира на четири Ръководства за вариантни решения, пет Методологически 
ръководства за определяне на разходите и оценка на алтернативите на база 
резултатите от използването на ръководствата, вариантните решения и 
разходите, описани в глава 4 и не на последно място - оценка на 
икономическата жизнеспособност на сектора. 

Номер 3 от Ръководствата за вариантни решения определя стъпките за 
оценка на ефекта върху околната среда по 7 теми, свързани с околната среда: 

- Вреда (токсичност) за човека 
- Глобално затопляне 
- Вреда (токсичност) за водната среда 
- Вкисляване  
- Еутрофизация 
- Озоноразрушаващ потенциал (ПДОС);. 
- Потенциал за фотохимичен синтез на озон в приземния слой 

(ПФСО). 
Тази методология е важна за оценка на новосъздадени техники. Извеждането от 
експлоатация на АЕЦ е твърде комплексна система от дейности, но трябва да се 
отчита, че почти всички използвани техники в тази система, пр.: 

- техники за раздробяване/ рязане 
- техники за дезактивация 
- техники за радиологично охарактеризиране 
- техники за преработка и кондициониране на РАО 
- управление на нерадиоактивни отпадъци 
са доказани техники, приложими за по-голяма част от видовете АЕЦ и 

използвани за третиране на отпадъци от експлоатацията и ремонта на действащи 
АЕЦ.  

Като се има предвид, че опитът от извеждането от експлоатация е 
широко оценяван и разчетен на база на Системата от дейности по извеждане от 
експлоатация на МААЕ, с отчитане на опита от извеждане от експлоатация на 
ВВЕР-440 (виж Приложение към глава 2), прилагането на Сравнителен 
документ за икономическия ефект и ефекта от прилагане на различни вариантни 
решения (Economics and Cross-Media Effects) не се налага по отношение на 
Проект по извеждане от експлоатация на АЕЦ.  

Сравнителен документ за Основни принципи на мониторинг [210] 
Съгласно Директивата за КПКЗ и по-конкретно член 16 от нея, 

изискванията за мониторинг са неразделна част от разрешителните за 
инсталациите, изброени в Приложение І на Директивата. Основанията са:  

- Мониторингът за оценка на съответствията е необходим с цел да се 
идентифицират работните параметри на инсталацията, за да 
осигурят на компетентните органи възможност за проверка на 
съответствието й с условията на разрешителното. 

- По докладването на данни за промишлени емисии в околната среда: 
мониторингът е необходим за генериране на информацията за това 
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докладване по параметри на околната среда за промишлеността 
(задължения за отчетност на национално ниво). 

В случая съществуват три типа промишлен мониторинг: 
- Мониторинг на емисиите (мониторинг на изхвърлянията от 

инсталацията в околната среда) 
- Технологичен мониторинг 
- Мониторинг на въздействията 
Горецитираният BREF се отнася само до мониторинг на емисиите.  
Отговорен за изискванията по отношение на мониторинга е издаващият 

разрешителното (компетентният орган), но обичайна практика е титулярът на 
разрешителното да даде подробно предложение за него в документацията на 
заявлението за комплексно разрешително (КР). 

Отговорността за изпълнение на мониторинга се поделя между 
компетентният орган, обикновено изпълняван от подизпълнител (трета страна), 
и самия оператор чрез извършване на „собствен мониторинг”. Добра практика 
за изпълнение на мониторинг е: 

- Използването на стандартни измервателни методи; 
- Използването на сертифицирани и калибрирани контролно-

измервателни уреди; 
- Сертифициране на персонала; 
- Използване на акредитирани лаборатории. 
Последната практика (акредитация) се отнася основно до 

подизпълнителите (третата страна), докато при „собствения мониторинг” от 
страна на оператора е подходящо извършването на  периодична проверка от 
външна акредитирана лаборатория.  

Други основни части на този BREF са свързани с това: 
- “Какво” и “Как” да се мониторира. Тази част от програмата за 

мониторинг включва параметрите, пробовземните точки, честотата 
на пробовземане, методите на измерване (стандарти), изискванията 
за отчетност и как да се управляват степените на несигурност . 

Изискванията за мониторинг следва да бъдат обвързани с прагови 
стойности за емисиите от разрешителното. В тази част се описват аспектите, 
които трябва да се отчитат при изготвянето на програмата за мониторинг. Тези 
аспекти са както следва: 

- Правен и задължителен статус на изискванията за мониторинг; 
- Параметри (замърсители), които са нормирани (разрешени); 
- Изисквания за график на пробовземане и измервания; 
- Достижимост на нормираните (разрешените) стойности предвид 

наличните измервателни методи; 
- Общ подход към подходящия наличен мониторинг; 
- Технически подробности за съответните измервателни методи; 
- Организиран собствен мониторинг; 
- Експлоатационни условия, при които да се изпълнява мониторинга; 
- Процедури за осигуряване на съответствие; 
- Изисквания за отчетност; 
- Изисквания за осигуряване на качеството и контрола; 
- Организация за оценка и докладване на извънредни емисии (в 

случай на инциденти или аварии); 
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- Програмите за радиологичен и нерадиологичен мониторинг (раздел 
1.16) покрива официално (Директивата за КПКЗ не включва 
експлоатация и извеждане от експлоатация на АЕЦ) всички 
изисквания на този BREF документ.  

Важно е да се спомене, че тези програми за мониторинг са разработени 
за блоковете на АЕЦ в експлоатация. След окончателното спиране на блоковете 
емисиите са значително намалени (опит на EWN [50], опит на АЕЦ”Козлодуй” 
след окончателното спиране на блокове 1 -4) и тези нива се движат надолу в 
периода на извеждането на експлоатация и демонтажа [50], т.е. би могло да се 
каже, че във фазата на извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ не се 
изисква допълнителен (с изключение на експлоатацията на нови допълнителни 
инсталации и съоръжения, след изпълнението им) мониторинг.  

Напротив, обхватът на радиологичния мониторинг следва да намалява с 
напредването на дейностите по извеждане от експлоатация (виж  [50], 
Ограничаване на радиологичния мониторинг в EWN). 

Програмата за мониторинг през етапа на Безопасно съхранение е 
технологичен мониторинг и в този смисъл не се отнася до изискванията на този 
BREF. 

Сравнителен документ за третиране на отпадъци [211]  
Управлението и преработката на РАО са извън обхвата на Директивата за 

КПКЗ и извън обхвата на BREF за третиране на отпадъци, но приложимостта 
към нерадиоактивните отпадъци, генерирани от извеждането от експлоатация 
(етапи 1 и 2) на блокове 1-4 на АЕЦ ”Козлодуй” трябва да се провери.  

Нерадиоактивните отпадъци от извеждането от експлоатация са 
материали от Категория І (нерадиоактивни и неподлежащи на контрол) и 
материали от Категория ІІ (съмнителни материали) и Категория III 
(радиоактивни материали) след дезактивация и освобождаване от контрол.  

Основните основания за третиране на отпадъци, постановени с BREF 
документа са следните:  

- Намаляване на опасните свойства на отпадъка.  
- Разделяне на отпадъка на отделни компоненти, някои от които или 

всички могат да влязат в последваща употреба/третиране. 
- Намаляване на количеството на отпадъка за крайно депониране.  
- Трансформирането на отпадъка в използваем материал.  
В този BREF документ понастоящем са включени 940 техники, които са 

разгледани при определянето на НДНТ. Тези техники могат да се отнесат към 
следните видове инсталации:  

- Пренос на отпадъци; 
- Биологично третиране на отпадъка; 
- Физико-химично третиране на отпадъка; 
- Физико-химично третиране на отпадъчни води; 
- Третиране на отпадъци от пречистване на пепел и отработили газове; 
- Третиране на отпадъчни катализатори; 
- Третиране на активен въглен и смоли; 
- Третиране на отпадъци замърсени с полихлорирани бифенили 

(PCB); 
- Третиране на отработени масла; 
- Третиране на отработени разтворители; 
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- Третиране на отработени киселини и основи; 
- Третиране на замърсена дървесина; 
- Третиране на замърсени огнеупорна керамика; 
- Подготовка на отпадъци за използването им като гориво. 
Този BREF документ се отнася до промишления сектор за преработка на 

отпадъци. Съгласно правото на Европейския съюз в областта на управлението 
на отпадъци, третирането на отпадъци е строго забранено за компании, не 
притежаващи разрешително за използване на съответната технология за 
третиране на отпадъци. 

Следователно естественият път е различните видове отпадъци да се 
предават на компании, специализирани за третирането им, които притежават 
необходимото разрешително за това. 

За проекта по извеждане от експлоатация на площадки с реактори тип 
ВВЕР 440 се препоръчва намирането на подобни решения, както беше и в 
случая с EWN. EWN е сертифициран като „Предприятие за управление на 
отпадъци” [50] и на базата на този лиценз са узаконени дейностите на 
отговорния департамент, свързани с вземането на проби от отпадъци (само 
площадката на EWN), сортиране, транспортиране на и извън площадката, 
временно съхранение на неопасни отпадъци и временно съхранение на опасни 
отпадъци на разрешени площадки за съхранение.  

По-нататък ще направим преглед на изискванията за дейности, които 
могат да се изпълняват при управлението на нерадиоактивни отпадъци от 
извеждането от експлоатация:  

- съхранение и опериране (вж BREF 2.1.4, стр. 36) 
Този раздел разглежда съхранението на отпадъците в инсталациите за 

третиране на отпадъци, преди тяхното третиране. 
- Извеждане от експлоатация (2.1.6, стр. 43) 
Тази част се отнася до извеждане от експлоатация в края на жизнения 

цикъл на инсталацията за третиране на отпадъци. 
- Намаляване на обема (2.1.8, стр. 2.1.8) 
Този раздел се отнася до шредерна инсталация за намаляване на обема. 

Рязането на метален скрап, важна част от третиране на метални отпадъци от 
извеждането от експлоатация не е включено. 

- Охарактеризиране на състава на отпадъците (4.1.1.1, страница 279) 
Този раздел представлява методологично описание на стъпките за 

идентифициране на непознати отпадъци и определянето на замърсителите. Тази 
методология е от значим интерес за вътрешни или външна лаборатория, която 
отговаря за характеризирането на отпадъка. 

- Предварителна процедура за приемане (4.1.1.2, страница 283) 
Този раздел е описание на методологията за определяне на критериите за 

приемане на инсталацията за управление на отпадъци. 
- Вземане на проби (4.1.1.4, страница 289) 
Този раздел описва изискванията за пробовземане за определяне на 

състава на отпадъка, охарактеризирането му и процедурата по предварителното 
му приемане в лабораторията. 

- Манипулиране с твърди отпадъци (4.1.4.7, страница 328) 
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Този раздел се отнася до площадки за съхранение на всякакъв вид твърди 
отпадъци, но не се отнася до такива за скрап или за строителни и бетонови 
конструкции, използвани при демонтаж на АЕЦ.  

BREF документ за промишлени охладителни системи [212]  
Обект този този BREF документ са промишлените охладителни системи 

за топлообмен между технологичната и охлаждащата система чрез 
топлообменници. Това топлопредаване води до топлинни емисии към околната 
среда.  При АЕЦ ”Козлодуй” преносът е към р. Дунав.  

Т.е. охлаждането от дейностите по рязане/раздробяване при демонтажа 
на компоненти и оборудване по дефиниция не са промишлени охладителни 
системи.  

Основните екологични аспекти на промишлените охладителни системи 
са:  

- Консумация на енергия 
- Топлинни емисии в повърхностните води 
- Емисии на замърсители на водата ( примерно добавки в 

охлаждащата вода, продукти на корозия). 
За процеса на извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ 

”Козлодуй” не се изискват допълнителни промишлени охладителни системи.  
Съществуващите охладителни системи са в сравнение с фазата на 

експлоатация значително редуцирани по отношение нужда от охлаждане и 
поради това топлинните емисии са много ниски. 

Предвид на това, че охладителните системи на блокове от 1 до 4 на АЕЦ 
”Козлодуй” сами по себе си ще бъдат демонтирани, не се налага 
усъвършенстване на охладителните системи в съответствие с изискванията на 
НДНТ не се налага. 

 
Обобщение  
Оценени са BREF документите, които биха могли да имат отношение 

към проекта по извеждане от експлоатация, въпреки че Директивата за КПКЗ не 
е валидна за извеждане от експлоатация на АЕЦ (дейността не е в Списъка на 
Приложение 1 към нея).  

Като се има предвид, че опитът от извеждането от експлоатация е 
широко оценяван и разчетен на база на Системата от дейности по извеждане от 
експлоатация на МААЕ, с отчитане на опита от извеждане от експлоатация на 
ВВЕР-440,  прилагането на Сравнителен документ за икономическия ефект и 
ефектът от прилагане на различни вариантни решения (Economics and Cross-
Media Effects) не се налага по отношение на този Проект за извеждане от 
експлоатация.  

Програмите за радиологичен и нерадиологичен мониторинг (раздел 1.16) 
покрива формално (Директивата за КПКЗ не включва експлоатация и извеждане 
от експлоатация на АЕЦ) всички изисквания на този BREF документ.  

Изискванията на НДНТ за третиране на отпадъци са валидни за 
промишлени инсталации за третиране на отпадъци. АЕЦ при извеждане от 
експлоатация не е предприятие за третиране на нерадиоактивни отпадъци, а по-
скоро предприятие за управление на дейности, свързани с отпадъци.  

Междинното съхранение, пробовземане и характеризиране на 
отпадъците трябва да се изпълняват в съответствие с тези изисквания на НДНТ.  
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Най-добрият начин, на база опита на EWN е изготвянето на Ръководство 
за управление на нерадиоактивни отпадъци (виж глава 6 и [50]) с подробни 
инструкции за дейностите по управление на отпадъци. Тези инструкции трябва 
да се изработят с отчитане на приложимите изисквания на BREF документа.  

Друга значима постановка в Ръководството за управление на 
нерадиоактивни отпадъци трябва да е контролът/одитирането на инсталациите 
за третиране на отпадъци, които получават отпадъка от АЕЦ ”Козлодуй” с 
подписването на договор.  

Като се има предвид, че самите охладителни инсталации на блокове 1-4 
на АЕЦ ”Козлодуй” ще са обект на демонтаж до края на процеса на извеждане 
от експлоатация, усъвършенствуването на охладителните системи съгласно 
НДНТ за промишлени охладителни системи не се налага.  

 

2.3.2 Изисквания на МААЕ  
Съгласно устава си МААЕ е оторизирана да поощрява обмена на научна 

и експериментална техническа информация по въпросите на използването на 
атомната енергия, горивния цикъл на ядреното гориво, управлението на 
радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация. 

В сравнение с опита, обмена на информация и оценката по Най-добри 
налични техники, под формата на BREF референтни документи, тези процеси са 
доста по-динамични при МААЕ, на високо равнище на сътрудничество и 
координация и използването на международно признат опит. През 2007 година 
заработи Международната мрежа по извеждане от експлоатация (International 
Decommissioning Network (IDN)) със задача да промотира безопасни и 
ефективни практики на изпълнение на програми по извеждане от експлоатация. 

Към момента, на интернет страницата на МААЕ са изброени общо 63 
публикации на МААЕ по извеждане от експлоатация и дезактивация, там 
фигурират и 11 документа на Серия стандарти по безопасност (Safety Series), 27 
Технически доклада, 19 Технически документа и 6 други документа. В този 
раздел се прави оценка на съответствието на проекта за Извеждане от 
експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ”Козлодуй” с важни документи на МААЕ. 

Safety Series документи  
Тези документи се класифицират в три категории: 
- Основни принципи на безопасност: представящи целите и 

принципите на безопасност като основа на Изискванията за 
безопасност; 

- Изисквания за безопасност, които установяват изискванията, които 
да бъдат спазвани с оглед осигуряване опазването на хората и 
околната среда, 

- Ръководства по безопасност, представящи препоръките и насоките за 
постигане на съответствие с Изискванията по безопасност. В тях са 
представени добрите международни практики. 

Следващият документ е Изискване за безопасност, а по-долу 
разгледаните документи от Серията стандарти по безопасност са Ръководства по 
безопасност. 
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Извеждане от експлоатация на съоръжения, използващи радиоактивни 
материали [214] 

Тази публикация е приложима за всички видове съоръжения, но включва 
АЕЦ и разглежда радиологичните рискове от дейности по извеждане от 
експлоатация. Тези дейности включват подготвителни фази, включително 
стратегия за извеждане от експлоатация и радиологично охарактеризиране и 
фази на изпълнение включително окончателен План за извеждане от 
експлоатация, който да се утвърди от компетентния орган, управление на 
проекта, изпълнение на плана за извеждане от експлоатация и управление на 
отпадъците. 

В Раздел 2 на документа са определени изискванията за опазване на 
здравето (работници и население) и за опазване на околната среда. Тези 
изисквания в повечето случаи са еднакви с тези при експлоатация на АЕЦ. 
Специфични за извеждането от експлоатация са изискванията за защита при 
нормален режим на експозиция и при инциденти и аварии при провеждане на 
дейностите по извеждане от експлоатация, култура на безопасност и 
специализирано обучение  по дейностите по извеждане от експлоатация, 
радиоекологична защита през целия период на извеждане от експлоатация и 
ограничения по отношение изхвърлянията извън пределите на инсталацията. 

В Раздел 3 са постановени отговорностите, свързани с извеждането от 
експлоатация. Необходима е законовата рамка за всички етапи на извеждане от 
експлоатация, която е в компетенциите на правителството и регулаторния 
орган. Експлоатиращата организация отговаря за планирането и провеждането 
на целия процес на извеждане от експлоатация в съответствие със законовата 
рамка и също е отговорна за всички аспекти, свързани с безопасността и 
опазването на околната среда във всички описани етапи на извеждане от 
експлоатация. 

В Раздел 4 са дадени основните изисквания за определяне на Стратегията 
за извеждане от експлоатация от експлоатиращата организация. Важно е 
„предпочетената стратегия да е незабавен демонтаж!”  

В Раздел 5 са определени изискванията за План за извеждане от 
експлоатация. Окончателният План за извеждане от експлоатация следва да е 
придружен от Отчет за анализ на безопасността (ОАБ) и е основен документ за 
утвърждаване от регулаторния орган. 

В Раздел 7 се посочват изискванията за управление на извеждането от 
експлоатация. От основно значение е структурата на управление и персонала, 
свързани с безопасно извеждане от експлоатация. Важни изисквания са: 
квалификацията и обучението на персонала за всяка позиция, ясно дефиниране 
на отговорностите на всички нива на структурата на персонала и подробна 
програма за осигуряване на качеството, приложима във всички фази на 
извеждането от експлоатация.  

В Раздел 8 са определени изискванията за междинните елементи на 
провеждането на извеждане от експлоатация: отговорна организационна 
структура по всички аспекти на безопасността и опазването на околната среда 
по време на извеждането от експлоатация; подготовка и приложение на 
подходящи инструкции по безопасност; оптимизирано изпълнение на 
дезактивацията и демонтажа (ALARA); обосновка и утвърждаване преди 
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използването на нови методи за извеждане от експлоатация и контрол на всички 
дейности от регулаторния орган. 

В Раздел 9 са определени изискванията за Изпълнение на извеждането от 
експлоатация. 

Въз основа на наличната към момента документация по извеждането от 
експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”, може да се твърди, че към 
настоящия етап, със стартирането на реализация на окончателния план за 
извеждане от експлоатация, тези изисквания са спазени. 

Радиационна защита и Управление на РАО при експлоатация на АЕЦ 
[215] 

Това ръководство по безопасност не е в горепосочения списък на 
документи по извеждане от експлоатация. Във въведението се казва, че това 
ръководство не третира извеждане от експлоатация на ядрени електроцентрали, 
но има отношение към следните документи:  

Извеждане от експлоатация на АЕЦ и изследователски реактори [56] 
Този наръчник се базира на разгледаните по-горе Изисквания за 

безопасност при извеждане от експлоатация [214] и дава по-подробни 
препоръки за поощряване изпълнението на основните изисквания във връзка с 
извеждането от експлоатация на АЕЦ и изследователски реактори. 
Следователно структурата и съдържанието на този документ са в унисон с 
горепосочените Изисквания за безопасност. 

Ключовите въпроси, свързани с извеждането от експлоатация са 
изтъкнати в Раздел 2:. Въпросите, които да се отчитат при извеждането от 
експлоатация на АЕЦ „Козлодуй” са междувременно определения на термина 
извеждане от експлоатация: това, че някои дейности могат да се извършат след 
спирането, в режима на експлоатация управляван от лиценз за режим „Е” 
(например: дезактивацията, третирането на експлоатационни отпадъци и 
цялостно радиологично обследване); дефинирането на радиологични критерии 
за освобождаване от регулаторен контрол (след освобождаване от контрол); 
оптимизацията (минимизиране) на генерирането на радиоактивни отпадъци от 
дейностите по демонтаж и дезактивация. 

В Раздел 3 се дискутира процеса на избор на опция (стратегия) за 
извеждане от експлоатация. Следва да се подчертае, че трябва да се използва 
опитът от предходни, подобни проекти за извеждане от експлоатация. Процесът 
на избор на алтернатива за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ 
”Козлодуй” са разгледани по-горе в този документ.  

Раздел 4 описва някои съображения в етап проектиране, строителство и 
експлоатация, които биха довели до улесняване на извеждането от 
експлоатация. Този раздел не е свързан с извеждането от експлоатация на АЕЦ 
”Козлодуй”  

В Раздел 5 се разглеждат аспектите на планиране при извеждане от 
експлоатация, оценката на безопасност и финансовото обезпечение. За 
окончателното планиране се казва: „Опитът от предходни проекти по извеждане 
от експлоатация следва подобаващо да се отчита в качеството си на принцип.”. 
При „поетапно” извеждане от експлоатация, както е в случая с планираното 
извеждане в АЕЦ ”Козлодуй” с къса фаза на БС, са изброени изискванията за 
подготовка и контрол.  
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Раздел 6 описва критичните задачи, свързани с извеждането от 
експлоатация. Задачите, важни за АЕЦ ”Козлодуй” са:  

- Мониторинг на радиологичните и нерадиологични рискове по време 
на експлоатация; 

- Регистър на радиация и дезактивация; 
- Регистър за инвентаризация на всички опасни химикали в 

инсталацията; 
- Отстраняване на ядреното гориво; 

Тези задачи се изпълняват в този проект по извеждане от експлоатация.  
- Задача Дезактивация 

е със статус техническа подготовка и планиране на процедурата 
- Задача Демонтажни методи и техники  

е със статус техническа подготовка. В съответствие с опита на EWN, най-
добрият начин за избор на метод/техника на демонтаж е при изготвянето на 
частични проекти или работни пакети, всички влияещи фактори (например 
материали, радиологична ситуация) да бъдат оценени подробно. Накрая, но не 
на последно място, следва да се използва пространният опит на  EWN в тази 
област. 

- Задача Окончателен радиологичен мониторинг при изпълнението на 
дейностите по дезактивация и демонтаж и документирането му в 
окончателният мониторингов доклад 

и основно предварително условие за освобождаването на площадката от 
регулацията й от законодателството в ядрената област и използването й след 
изпълнение на процеса по извеждане от експлоатация.  

Раздел 7 разглежда изискванията за управление при извеждане от 
експлоатация. Изискванията за подбор на персонала и обучение: компетентен 
персонал, запознат с техническите детайли на площадката и с радиационната и 
здравна защита, допълнително обучение по дезактивация, демонтаж и 
разрушаване, квалификация за изпълнение на специализирани задачи (пр. 
използване на роботика и дистанционен демонтаж), следва да се изпълняват по 
най-добрия начин чрез наемане на опитни специалисти от експлоатацията и 
поддръжката на блокове 1-4 на АЕЦ ”Козлодуй” 

Основното изискване за организация и контрол е изграждането на 
организационна структура, съответстваща на процесите по извеждане от 
експлоатация с ясно определяне на управляващите органи и отговорности на 
всички нива. Предлага се изграждането на проектна структура за управление на 
проекта по извеждане от експлоатация. Това съответства на опита на EWN [50].  

Изискванията за радиационна защита и за радиологичен мониторинг на и 
извън площадката може да се изпълни по време на процеса за извеждане от 
експлоатация без проблем, тъй като АЕЦ ”Козлодуй” е с култура на безопасност 
на много високо равнище. 

Изискванията за управление на отпадъците, управление на РАО и 
управление на нерадиоактивните отпадъци при извеждането от експлоатация са 
изпълними чрез приложение на актуализирана Програма за управление на РАО 
на АЕЦ ”Козлодуй” [162] и системно прилагане и актуализиране на Стратегия 
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за управление на ОЯГ и РАО до 2030г., която включва извеждането от 
експлоатация и осигурява интегриран подход към него чрез инфраструктурата 
на предприятието.. 

Изискването за аварийно планиране и физическа защита и охрана през 
периода на извеждането от експлоатация се изпълнява на база на наличните 
Отчети за анализ на безопасността.  

Изискванията за осигуряване на качеството и документиране биха могли 
да се реализират по най-подходящ начин с приложението на горепосоченото 
управление на проекта по извеждане от експлоатация. 

 
Технически доклади  
Техническите доклади и други публикации (извън Safety Standard Series) 

са инструменти за информиране, запознаване и предаване на опита и служат 
като практически ръководства. 

 
Управление на ниско радиоактивни материали от извеждането от 

експлоатация на ядрени съоръжения [217] 
Този доклад се фокусира на материали от извеждането от експлоатация 

на ниско и много ниско радиоактивни материали. В този доклад не се 
разглеждат ниско и средно радиоактивните отпадъци за депониране в 
хранилища, както и отпадъците от експлоатация. 

Много важно е наличието на критерии за освобождаване от 
радиологичен контрол и техническите решения за постигането му. Критериите 
за освобождаване от контрол са изложени в нормативните документи на ЕС 
[218]. В Директива 96/29/EURATOM са посочени специфичните пределни 
стойности на нуклиди за освобождаване от контрол. Следователно за 
извеждането от експлоатация на АЕЦ”Козлодуй” съществуват законово 
регламентирани критерии за това. Съгласно опита на EWN [50] превалиращото 
техническо решение за постигане на тези критерии остава рязането и 
дезактивация. В това отношение този документ е от ниска степен на значимост 
за проекта за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ”Козлодуй”. 

 
Извеждане от експлоатация на АЕЦ с ВВЕР реактори [ 57] 
Този доклад е резултат от Проект за техническо сътрудничество и описва 

нивото на знание в подготвителната фаза на извеждане от експлоатация на АЕЦ 
с WWER. Първият проект на извеждане от експлоатация на WWER (EWN) 
стартира в този проектен период. Следователно е наличен все още малък 
натрупан практически опит от изпълнение на извеждане от експлоатация. 

 
Планиране, управление и организация на извеждането от експлоатация 

на ядрени съоръжения: извлечени поуки [219] 
Този доклад би могъл да стане източник на информация и опит при 

подготовка на проекти по извеждане от експлоатация. В настоящият документ е 
включен опитът от извеждането от експлоатация на EWN, поради приноса на 
EWN като участник в изготвянето му.  

 
Иновативни и адаптивни техники при извеждане от експлоатация на 

ядрени съоръжения [220] 
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Този документ е окончателен доклад по изследователски проект. 
Статусът на постиженията в областта, подобно на НДНТ, както и нерешените 
въпроси са описани по отношение на: 

- Раздробяване/рязане 
- Дезактивация 
- Радиологично охарактеризиране 
- Освобождаване за ограничено спрямо неограничено използване 
- Инструменти в подкрепа на планирането и вземането на решения. 
Този документ би следвало да се ползва от АЕЦ ”Козлодуй” в хода на 

подробното планиране. 
 

2.3.3 Сравняване на Алтернатива 1 и Алтернатива 2  
2.3.3.1 Сравняване на Алтернативите по последствията от прилагане 

на разглежданите алтернативи  
Анализът, който е даден в Актуализираната стратегия за извеждане от 

експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” [7] за оценка на потенциалните 
последствия от закъсняването в процесите по ИЕ, може да бъде дефиниран като 
сравнение на Алтернатива 1 и Алтернатива 2. Последствията в резултат от 
отлагането на демонтажа при Алтернатива 1 могат да доведат до икономически 
и социални или потенциално възможни радиологични последствия, съгласно 
долуизложеното.  

Икономически последици  
Най-очевидното икономическо последствие от забавянето на проектите е 

нарастването на разходите със съответния процент на инфлация. В 
актуализираната стратегия за извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ 
“Козлодуй” [7] се приема, че средната стойност на инфлацията в България през 
следващото десетилетие ще бъде 6%.  

Много по-значимо е икономическото въздействие, свързано с наличието 
на фондове за подпомагане в ЕБВР. Финансовата подкрепа от страна на 
Европейския съюз за помощ в усилията за извеждане от експлоатация е 
залегнала в специална програма за подпомагане дейностите по извеждане от 
експлоатация за периода 2000-2011 год. Международният фонд за подкрепа на 
извеждането от експлоатация на АЕЦ “Козлодуй” (МФИЕК- KIDSF), който се 
администрира от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), е 
основния канал за действия чрез помощите по тази програма.. Ето защо всяко 
забавяне в решенията или във финансирането може евентуално да доведе до 
неразполагаемост на МФИЕК за проекти, предхождащи извеждането от 
експлоатация и за проекти по извеждане от експлоатация.  

Спирането на блоковете на АЕЦ “Козлодуй” трябва да става в условията 
на действаща лицензия за експлоатация в така наречената след експлоатационна 
фаза “Е”, дотогава, докато се издаде лицензия за извеждане от експлоатация. От 
друга страна, то може да бъде издадено само при изпълнение на определени 
условия (извадено отработено гориво, внесена документация и готова 
инфраструктура за извеждане от експлоатация). Поддържането на блок в 
условията на лицензия за експлоатация, означава също така поддържането на 
много повече персонал във връзка с поддържането на ядрената безопасност.   
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Това означава, че забавянията на проектите, предхождащи извеждането 
от експлоатация, безусловно довежда до значително по-големи разходи за 
оперативния персонал на блоковете. При положение, че сегашният брой на 
работещите на блоковете 1-4 към 01.05.2012 е под 970 човека, а тази бройка 
намалява постепенно, предвижда се, че една година забавяне в издаването на 
разрешение за извеждане от експлоатация на блокове 1 до 4 ще се отрази на 
разходите за персонала.  

Радиологични последствия  
Един от най-силните аргументи в стратегията за отложен демонтаж [7] е 

намаляването на радиологичните последствия по време на демонтажа.  Ясно е 
обаче, че цялостното радиологично въздействие от забавянето на демонтажните 
дейности ще представлява баланс между положителни и отрицателни фактори.  
Най важните от тях са:  

- Намаляването на дозовото натоварване на персонала ще бъде 
значително само в случаите, когато основния дял във формирането 
на дозите се определя от краткоживеещи изотопи (предимно 60Со);  

- Мощността на дозата в сградите ще се определя предимно от 
замърсяване с преобладаващо съдържание на 137Cs;  

След разработване на дозовия бюджет за работните пакети по отделните 
дейности (виж глава 7 на документа [36]) ще се разполага с достатъчна 
информация за нетното отражение на забавянията върху дозовото натоварване 
на персонала. Има определен риск забавянето в извеждането от експлоатация да 
се отрази върху повишаване на дозовото натоварване, както за персонала така и 
за населението и за бъдещите поколения.  

Социални последици  
Оценката на социалните последици от забавянията в проектите по 

извеждане от експлоатация не е еднозначна поради следните съображения:  
- Всяко забавяне означава удължаване на следексплоатационния етап 

и поради това по-високи нива на заетост. Трябва да се поддържат по-
високи нива на осигуряване с персонал на блоковете, които са в 
условия на лицензия за експлоатация по причини на ядрената 
безопасност.  

- Дългосрочната поддръжка на спрени реактори е демотивираща за 
хората, загубата на интерес към работата води до загуба на опит, 
което от своя страна води до загуба на експлоатационните знания, 
които са необходими за успешното извеждане от експлоатация. . При 
Алтернатива 2 се предвижда и е в процес на реализация 
прехвърлянето на част от персонала на ЕП1 от АЕЦ “Козлодуй” към 
ДП “РАО” със запазване на статуса му и социалните му придобивки.  

Самият проект за извеждане от експлоатация ще създаде стотици 
работни места, за които са необходими различни умения и квалификации.  Тази 
бройка не е толкова голяма като при експлоатация /производство на 
електроенергия, но ще облекчи по някакъв начин социалните последствия от 
спирането на блоковете.  

Философията зад Актуализираната стратегия е плавно, равномерно и 
непрекъснато ползване на човешките и финансови ресурси, както и на 



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 2 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 2/Стр. 22 от 33 

 

инсталациите за преработка на отпадъци, затова се възприема да бъде 
обозначена като Непрекъснат демонтаж.  

Основните характеристики на одобрената актуализирана стратегия за 
извеждане от експлоатация [7] респективно алтернативата за непрекъснат 
демонтаж са:  

- Съкращаване на срока на извеждането от експлоатация на блоковете;  
- Равномерно разпределение на демонтажните дейности;  
- Равномерно и по-ефективно използване на финансовите и човешки 

ресурси;  
- Равномерно натоварване на съществуващите инсталации за 

преработка на РАО;  
- Запазване и осигуряване на работни места през целия период на 

извеждане от експлоатация на блоковете;  
- Оптимално използване на съществуващите знания и опит на 

персонала.  
В настоящият раздел се прави обосновка на избора на Алтернатива 2 

„Непрекъснат демонтаж” с оглед на препоръките на НДНТ съгласно 
Директивата за КПКЗ, анализа на стандартите на МААЕ и документите, имащи 
отношение към извеждането от експлоатация на АЕЦ.  

В Приложение 11.2.1 е дадено сравнение на алтернативите за извеждане 
от експлоатация на блокове 1 до 5 на АЕЦ Грейфсвалд и на АЕЦ Бохунице.  

 

2.3.3.2 Общи предвиждани разходи за извеждане от експлоатация 
съгласно избраната алтернатива 

В съответствие с разработената актуализирана стратегия за извеждане от 
експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” [7] респективно алтернативата 
за непрекъснат демонтаж разходите за извеждане от експлоатация са 
представени в раздел 2.4. В тази част се дава приблизителна оценка на общите 
разходи за демонтаж на блокове 1 до 4, както и квалификацията и необходимия 
персонал за изпълнение на дейностите на площадката.  

Използваната методология за изчисление на общите разходи е описана 
подробно в документа ”Изследване за разработване на методология за 
изчислението на разходите и планирането на средствата за операциите по 
извеждането от експлоатация“, изготвен от EDF за Европейската комисия, 
проект ENV.C2/ETU/2000/0062. Съгласно тази методика общите разходи са 
разбити в в следните четири групи:  

- Разходи за инженерингова дейност;  
- Разходи за експлоатация и наблюдение;  
- Разходи за работи на площадката за извеждане от експлоатация; 
- Разходи за погребване на отпадъци.  
Този метод се прилага за оценка на разходите по проекта за демонтаж и 

за извличането и кондиционирането на отпадъци от експлоатацията.  

Разходи за инженерингова дейност  
Тези разходи покриват всички инженерингови дейности и изследвания, 

свързани със стратегията, идейния проект, обосновка на безопасността и 
влиянието върху околната среда, документи за лицензиране, оценка на 
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разходите и цялостно управление на проекта (PMU). Разходите по дейностите 
на KPMU също се включват.  

Разходи за експлоатация и наблюдение 
Тук се включват всички разходи, свързани с експлоатацията и 

поддръжката на съоръженията на площадката, експлоатацията и поддръжка на 
дейностите в ЗСР.  

Експлоатационните разходи включват управленските и административни 
разходи (здравно осигуряване, административни услуги и др.).  

Разходи за дейностите на площадката по извеждане от 
експлоатация  

Тук се включват всички разходи, свързани с дейностите на площадката 
по извеждането от експлоатация. Това са различни изследвания, дезактивация и 
демонтажна дейност, кондициониране на отпадъци. Това са разходи за 
персонала - работници и специалисти, включени в тези дейности. Разходите по 
демонтаж включват два вида инвестиции.  

Първата инвестиция е за специално изградените нови инсталации за 
дейностите по извеждане от експлоатация.  

Втората инвестиция е предназначена за дистанционно наблюдение на 
инсталациите, позволяващо да се сведе до минимум броя на работниците по 
време на безопасното съхранение.  Тези инвестиции (първа и втора) са 
включени в разходите по демонтажа.  

Разходи за погребване на отпадъци  
Тук са всички разходи по транспортирането и погребването на 

отпадъците. В пресметнатото количество отпадъци, транспортирани до 
хранилището, е взето предвид също и количеството и радиоактивността на РАО, 
генерирани по време на демонтажа и получени от кондиционирането на 
отпадъците от експлоатацията. Разходите за погребване са разбити на:  

- Разходи за контейнерите в зависимост от радиоактивността, 
- Разходи за транспортиране на РАО от АЕЦ “Козлодуй” до 

Националното хранилище,  
- Разходи за погребване на опаковките с отпадъци. 
Резултатите от анализите на разходите по ИЕ на 1-4 блокове на АЕЦ 

“Козлодуй” са представени в глава 11, Приложение 11.2.2 съгласно 
предоставените ни данни.  
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2.3.3.3 Експертна оценка на алтернативите по въздействие върху 
компонентите на околната среда  

Оценка на алтернативите по отношение на въздействията върху 
качеството на атмосферния въздух  

Анализът на предложените алтернативи за извеждането от експлоатация 
на блоковете (Нулева алтернатива - неизвеждане от експлоатация; Алтернатива 
1 – отложен демонтаж, Алтернатива 2 - непрекъснат демонтаж) показва, че от 
гледна точка на въздействието върху атмосферния въздух, Алтернатива 2 е по-
подходяща. При Нулевата алтернатива се увеличава рискът от възможни аварии 
(резервоарите, съхраняващи понастоящем РАО не са проектирани за дългосрочно 
съхранение), в резултат на което опасността от увеличаване на общата 
радиоактивност и емисиите на радиоактивни аерозоли във въздуха нараства. 
При Алтернатива 1 рязко намаляват възможностите за радиационно въздействие 
върху хората и околната среда, но от друга страна се увеличава рискът от 
отделянето на радиоактивност във въздуха поради по-дългия период на 
безопасно съхранение, а оттам съществува риск от евентуална повреда на някоя 
от бариерите.  

При предложената Алтернатива 2 - непрекъснат демонтаж, при условие 
за спазване на технологията и контролиране на процесите на дезактивация, 
извеждането от експлоатация може да се извърши като се очаква 
радиоактивните газови изхвърляния да са многократно по-ниски от 
допустимите границите и замърсяването на въздуха в района на АЕЦ да бъде 
по-малко в сравнение с периода на експлоатация.  

Оценка на алтернативите по отношение на въздействията върху 
повърхностните и подземни води 

Въз основа на комплексен анализ на предложените в проекта 
алтернативи за извеждането на блоковете от експлоатация, от гледна точка на 
водите, като най-удачна се възприема Алтернатива 2, тъй като при Нулевата 
алтернатива и при промеждутъчния период от 35 години при Алтернатива 1 се 
увеличава рискът от възможни течове на радиоактивни материали, други аварии 
и източници на отрицателно въздействие върху водите.  

Дейностите по подготовката на БС ще доведат до намаляване на течните 
изхвърляния в околната среда, което означава, че  ще намалее и количеството на 
генерираните течни отпадъци. Като резултат от демонтажните дейности на част 
от оборудването, се очаква количествено нарастване на течните РАО. За целта 
се планира изграждането на пречиствателна инсталация. Всички течни 
радиоактивни изхвърляния ще бъдат пречиствани и  след дозиметричен контрол 
ще се отвеждат  в р. Дунав.  

Оценка на алтернативите по отношение на въздействията върху 
флората 

Въз основа на комплексен анализ на предложените в проекта 
алтернативи за извеждането на блоковете от експлоатация (Нулева алтернатива 
- неизвеждане от експлоатация; Алтернатива 1 - отложен демонтаж и 
Алтернатива 2 - непрекъснат демонтаж), във връзка с компонента флора и 
растителност, като най-удачна се възприема Алтернатива 2, тъй като при нея са 
малки въздействията върху този компонент. При Нулевата алтернатива и при 
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промеждутъчния период от 35 години, свързан с алтернатива 1, се увеличава 
рискът от възможни течове на радиоактивни материали, и други източници на 
негативно въздействие върху флората в прилежащите на АЕЦ “Козлодуй” 
територии.  

Оценка на алтернативите по отношение на въздействията върху 
ландшафта  

В проекта се предлагат следните алтернативи за извеждане от 
експлоатация на блоковете:  

- Нулева алтернатива – неизвеждане от експлоатация  
При тази алтернатива следва да се отчете повишения риск от 

замърсяване, течове на радиоактивни материали и др., които ще доведат до 
отрицателни въздействия върху компонентите на ландшафта. В този аспект 
алтернативата е най-неприемлива от гледна точка опазване на ландшафтите. 

- Алтернатива 1 – отложен демонтаж  
Тази алтернатива включва промеждутъчен период от 35 години между 

подготвителните работи и началото на демонтажа и също крие риск от течове на 
радиоактивни материали и др., които могат да окажат въздействие върху 
отделни компоненти на ландшафта. Следователно тази алтернатива също е 
неприемлива от гледна точка на опазването на ландшафтите.  

- Алтернатива 2 – непрекъснат демонтаж.  
Основните характеристики на тази алтернатива са процес на непрекъснат 

демонтaж на оборудване и съоръжения.  
При правилно изпълнение на предвидените дейности за дезактивация и 

непрекъснат контрол, извеждането от експлоатация може да се извърши без 
опасност от замърсяване на компонентите на ландшафта, поради което се счита 
за най-приемлива.  

Оценка на алтернативите по отношение на въздействията върху 
социално -икономическата среда  

Спирането от експлоатация на блокове (1-ви до 4-ти включително) се 
отрази твърде негативно не само на АЕЦ “Козлодуй”, но и на регионално и 
национално равнище в редица аспекти- икономически, производствен, 
социалeн, професионален, персонален, кариерен и т.н. 

Актуалният проблем, разглеждан в тази част на проекта, е избирането на 
целесъобразен, от екологична, финансова, икономическа, кадрова и социална 
позиция, вариант за извеждане от експлоатация на спрените блокове. 

Сравнителният анализ на предлаганите в проекта алтернативи за 
извеждане от експлоатация на спрените блокове в АЕЦ “Козлодуй”: Нулева 
алтернатива – Не извеждане от експлоатация, т.е. отсъствие на каквато и да е 
дейност в това отношение; Алтернатива 1 – Отложен демонтаж и Алтернатива 2 
– Непрекъснат демонтаж, показва техните различия, недостатъци или 
предимства, даващи отражение върху социално-икономическото развитие, както 
на самата АЕЦ “Козлодуй”, така и на социално-икономическата ситуация в 
прилежащата й територия. 

Подробното описание на гореупоменатите алтернативи е представено в 
глава 1 на настоящия доклад. Наред с това в раздел 2.4 на тази глава  са 
представени икономическите и социалните последици от реализирането на 
Алтернатива 1 или Алтернатива 2.  
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Изборът на алтернативен вариант и произтичащите от него последици от 
извеждането от експлоатация на спрените блокове на АЕЦ “Козлодуй” от 
икономическа и социална гледни точки ще окаже по-чувствително влияние 
върху самата АЕЦ “Козлодуй”, отколкото върху социалното и икономическо 
състояние на прилежащата й територия. 

Разглеждани в този контекст Нулевата алтернатива очевидно е най-
неудачен вариант от екологична и от социално-икономическа, и от чисто 
морална гледна точка, дотолкова, доколкото не се решават нито екологичните, 
нито икономическите предизвикателства, а отговорността за решаване на 
проблема се прехвърля на идните поколения. По отношение на социално-
икономическите аспекти, при тази алтернатива ще има по-голям брой лица от 
експлоатационния персонал, които ще се окажат на трудовата борса като 
безработни, поради освобождаването им от заеманите работни места в АЕЦ 
Козлодуй.  

Това от своя страна означава усложняване на социално-икономическата 
ситуация и нарастване равнището на безработицата в района, която поради 
кризата в икономиката на страната също показва обща тенденция на нарастване 
до около 10%. А това би означавало и по-ниски доходи на населението на 
района, и особено на онези семейства, които биха имали безработни членове, 
освободени от работата им в АЕЦ “Козлодуй” и по този начин лишени от 
сравнително по-високите им доходи, получавани по време на тяхната заетост. 
Освен това се губят енергията, опитът, знанията, квалификацията и мотивацията 
на заетия в периода на експлоатацията персонал.  И не на последно място, 
погледнато дори от психологическа гледна точка – излизането на освободени от 
работа хора на пазара на труда е свързано с психологически травматизъм.  

Алтернатива 1 – Отложен демонтаж, също има редица отрицателни 
страни от социално-икономическа гледна точка. По-важните от тях са:  

- Запазва се за продължителен период от време висока степен на 
вероятност от риск по отношение на компонентите на околната 
среда, на здравето и безопасността на заетия персонал в АЕЦ 
“Козлодуй”, а също така и на здравето и безопасността на 
населението от прилежащата на АЕЦ “Козлодуй” територия.  

- Освобождаването на персонала от спрените реактори ще доведе до 
повишаване равнището на безработица в района, респективно до 
намаляване на личните им доходи и тези на семействата им, а от тук 
и до повишаване на социалното напрежение.  Освен това не се 
създават работни места за кадри със съответната квалификация, 
заети преди това в дейностите по експлоатацията на реакторите, 
което макар и частично, би компенсирало равнището на безработица 
в района. Също така нарастват разходите на АЕЦ “Козлодуй” за 
поддържане на консервационното състояние за безопасно 
съхранение на радиоактивните отпадъци, икономическите загуби от 
инфлационните нива, загубите на финансови средства по ЕБВР в 
размер на стотици милиони евро, отпуснати на страната като помощ 
за извеждането от експлоатация на спрените реактори и т.н.  

В сравнение с разгледаните две алтернативи, тази за непрекъснат 
демонтаж (Алтернатива 2) има определени предимства, изразяващи се в:  

- подготвителните работи и дейностите по извеждането от 



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 2 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 2/Стр. 27 от 33 

 

експлоатация на спрените блокове започват на много по-ранен етап;  
- намалява се срокът на извеждане от експлоатация;  
- създават се работни места през по-голям период от време, което води 

до смекчаване на социално-икономическите проблеми, свързани с 
безработицата;  

- постига се непрекъснато и равномерно реализиране на планираните 
отделни видове работи по извеждането на спрените вече от 
експлоатация реактори;  

- съкращава се срокът за безопасно съхранение на спрените от 
експлоатация съоръжения;  

- създават се реални условия за усвояване на отпуснатите средства 
като помощ по ЕБВР;  

- осигурява се заетост на по-голямата част от освободения от 
експлоатацията персонал за по-продължително време в процеса на 
извеждане от експлоатация на реакторите; 

- осигурява се по-лек и по-безболезнен преход на освободените от 
експлоатация кадри към условия и нагласа за преквалификацията им 
за дейности, свързани с извеждането от експлоатация; 

- има наличие на време, условия и възможности за осигуряване на 
приемственост при преквалификацията на различните степени и 
категории персонал при пренасочване от експлоатационни 
длъжности към длъжности,  изискващи умения и знания, свързани с 
процесите по извеждане от експлоатация; 

- запазването на по-голямата част от освободения експлоатационен 
персонал, притежаващ богат опит и знания ще осигури по-висока 
ефективност в хода на извеждането от експлоатация на спрените 
реактори; 

- запазването на част от квалифицираният персонал чрез заетост в 
новите дейности по извеждането на реакторите от експлоатация би 
имало и друг положителен ефект – осигуряване на квалифицирани 
кадри за евентуалното строителство и експлоатация на новия 7-ми 
блок на АЕЦ “Козлодуй” и/или за изграждането и експлоатацията на 
АЕЦ “Белене”.  

Наред с това, реализирането на Алтернатива 2 носи в себе си и някои 
недостатъци като: намаляване, макар и поетапно на заетия персонал по 
извеждане от експлоатация на спрените реактори, при което една част от тях, 
които са в пенсионна възраст ще преминат в категорията на пенсионерите, а 
друга част ще бъде преориентирана на подходящи и съответстващи длъжности в 
други структурни единици на АЕЦ “Козлодуй” и ДП „РАО”.  

Естествено една малка част от тях, по една или друга причина ще бъде 
освободена от работа в системата на АЕЦ “Козлодуй”. По данни на АЕЦ 
“Козлодуй” пряко заетите в блокове 1 до 4 през 2008г. са били 1092 души. 
Съгласно разработената в АЕЦ “Програма за управление на социалните 
последици при извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” 
[157] към средата на 2010г. броят на необходимите заети при тези блокове е под 
970 души и към края на прогнозирания период 2012-2018г. ще се понижава 
постепенно до необходимите за съответните дейности 663 души.  
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Именно за тези специалисти ще се наложи провеждането на мерки за 
тяхната преквалификация, преориентиране или преназначаване с тяхно съгласие 
на подходящи длъжности в структурата на АЕЦ “Козлодуй” и ДП РАО.  

Пренасочването на освободения персонал в трудоспособна възраст от 
заеманите длъжности, свързани с експлоатацията на вече спрените блокове 1-4 
към нови работни места по извеждане от експлоатация на блоковете е деликатно 
и трудно осъществимо още повече в условия на продължаващата и през 
настоящата година икономическа криза и растяща безработица, както за 
страната, така и за района на АЕЦ “Козлодуй”.  

От изложеното следва, че по-остро изразена проблемна ситуация ще се 
прояви в първите години от реализирането на предлаганата Алтернатива 2. Тя 
ще е свързана с освобождаването на част от персонала, зает до сега в 
експлоатацията на спрените блокове и провеждането на мерки за тяхната 
преквалификация с оглед извеждането от експлоатация или други мерки за “по-
мекото” преустройване на онази част от тях, която ще премине в категорията на 
пенсионерите или пък ще се окаже на трудовата борса.  Колко хора от 
персонала на спрените блокове, кои длъжности, колко от хората, заети до сега в 
експлоатацията на блокове 1-4 биха се преквалифицирали, колко от тях биха 
преминали на други или подобни освободени места и длъжности в системата на 
АЕЦ “Козлодуй” и ДП „РАО”, какви биха били мотивационните намерения и 
поведение на хората, колко от тях са в пенсионна възраст и биха се 
пенсионирали или ще предпочетат да отидат на пазара на труда до навършване 
на съответната възраст или другите изисквания за пенсиониране би могло да се 
установи и би било предмет на отделно, специално ориентирано 
социологическо проучване.  

Добра основа за това е разработената от Ръководството на АЕЦ 
“Козлодуй” и ДП „РАО” “Програма за управление на социалните последици 
при извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” [157].  

Фактът, че има такава програма показва отговорното отношение на 
Ръководството на ДП „РАО” и АЕЦ “Козлодуй” към хората, към заетия 
персонал на спрените блокове и предприемането на необходимите мерки и 
мероприятия за недопускане на критична ситуация с тяхното освобождаване от 
заеманите длъжности, евентуалната им преквалификация или пренасочване на 
освободени работни места в системата на АЕЦ “Козлодуй” и ДП „РАО”.  В 
Програмата, наред с изясняването на целите, задачите и отговорностите за 
осигуряване на трудова заетост в системата на АЕЦ “Козлодуй” при 
извеждането от експлоатация на спрените блокове, се цели и осигуряване на 
алтернативна заетост и социална защита за онази част от персонала, която ще 
бъде освободена от работа в АЕЦ “Козлодуй”. В тази връзка са ориентирани и 
предвидените мерки от страна на АЕЦ “Козлодуй” за разширяване на базата и 
потенциала за преквалификация на персонала в УТЦ на електроцентралата, 
създаване на База за обучение на ремонтен персонал, Център по заваряване.  
Това би довело до намаляване на броя на освободените от работа специалисти, 
които са били заети в експлоатацията на спрените блокове и по този начин до 
намаляване на натиска върху пазара на труда в община Козлодуй или в другите 
общини, попадащи в обхвата на изследваната територия.  

С оглед задържането на висококвалифициран персонал до разрешението 
за ИЕ е разработена и схема за целеви обезщетения до 2012г. за тази част от 
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персонала. Предвидено е чрез участие на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД в 
неправителствените организации – Сдружение “ИРИРК” и Бизнес център 
“Козлодуй” да се постигне допълнително използване на възможностите им за 
мотивационно обучение, за квалификация и преквалификация на работната сила 
в района на АЕЦ “Козлодуй”, както от персонала на централата, така и на 
членове на техните семейства. Въз основа на подписано споразумение между 
АЕЦ “Козлодуй” и ДП “РАО” се предвижда прехвърляне на част от персонала 
на ЕП 1 на АЕЦ “Козлодуй”, на работа към ДП “РАО” със запазване на 
условията на трудови правоотношения от предходния работодател, както и 
социалните придобивки, ползвани до момента. Не на последно място израз на 
тези грижи и отговорности на Ръководството на ДП РАО е възможността 
обучение и финансова подкрепа чрез лизингови схеми на онази част от 
безработните, които биха се ориентирали към развитие на собствен бизнес.  

Оценка на алтернативите по отношение на здравния риск  
Анализът на разгледаните алтернативи, показва, че за намаляване на 

риска за персонала и населението по-подходяща е избраната в „проекта” 
Алтернатива 2 – непрекъснат демонтаж. При спазване на технологията и 
контролиране на процесите на дезактивация и демонтаж, извеждането от 
експлоатация ще доведе до намаляването на дозовото натоварване на персонала, 
освен това мощността на дозата в сградите ще се определя предимно от 
замърсяване с преобладаващо съдържание на 137Cs.  

При спазване на технологията и контролиране на процесите на 
дезактивация и демонтаж, извеждането от експлоатация може да се извърши 
като се очаква радиоактивните газови изхвърляния да са много по-ниски от 
допустимите граници и замърсяването на въздуха в района на АЕЦ “Козлодуй” 
да бъде по-ниско от периода на експлоатация следователно риска за 
населението ще бъде по-нисък в сравнение с нормалната експлоатация.  

Всяко закъснение в извеждането от експлоатация на блоковете ще доведе 
до увеличаване възможността от дозово натоварване както за персонала, така и 
за населението и бъдещите поколения. 

Оценка на алтернативите по отношение на въздействията върху 
културно-историческото наследство, защитените територии и защитените 
зони  

Въз основа на комплексен анализ на предложените в проекта 
алтернативи за извеждането на блоковете от експлоатация (нулева алтернатива 
– неизвеждане от експлоатация; Алтернатива 1 – отложен демонтаж и 
алтернатива 2 – непрекъснат демонтаж) във връзка с растителността и 
местообитанията в ЗТ и ЗЗ, като най-удачна се възприема Алтернатива 2, тъй 
като при нея могат да се минимизират негативните въздействия върху тези 
компоненти. При Нулевата алтернатива и Алтернатива 1 се увеличава рискът от 
възможни течове на радиоактивни материали и други източници на негативно 
въздействие върху растителността и местообитанията в ЗТ и ЗЗ.  

Сравняването на алтернативите за извеждане от експлоатация на блокове 
1 до 5 на АЕЦ „Грейфсвалд” и АЕЦ „Бохунице” и алтернативите за извеждане 
от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” (глава 11, Приложение 
11.2.1 и 11.2.2) показват, че избраната Алтернатива 2 за ИЕ на 1-4 блокове на 



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 2 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 2/Стр. 30 от 33 

 

АЕЦ “Козлодуй” е най-подходяща и с отчитане на критериите и показателите на 
МААЕ.  

2.3.4 Матрица на сравнение на алтернативите  
Обяснение на матриците  
Използваната матрица (съгласно изискванията на ТЗ [9]) беше изготвена 

на основата на изискванията на документи на ЕС [44 - 46].  
Източник на използваната матрицата е документа “Оценка на 

въздействието върху околната среда при извеждане от експлоатация на ядрени 
инсталации, EC Nuclear Safety and Environment” [1].  

В таблица 2.3.4-1 е дадена качествена оценка на алтернатива А0 – без 
извеждане от експлоатация.  

Алтернатива А0 се характеризира с осъществяването на дейности в 
режим “Е”, описани в раздел 2.1. Не се планират никакви демонтажни дейности 
след това.  

В таблица 2.3.4-2 е дадена качествена оценка на Алтернатива А1 – 
Отложен демонтаж и  

В таблица 2.3.4-3 е представена качествена оценка на Алтернатива А2 – 
Непрекъснат демонтаж  

Тези две алтернативи имат приблизително същите основни стъпки. 
Основното различие между Алтернативи A1 и A2 е в продължителността на 
контролирането на БС.  

За качествена оценка на въздействията трябва да се отчете фактът, че 
Алтернатива A0 не е приемлива, съгласно ръководството на МААЕ [57] и 
изискванията на националните и европейски документи.  

Както е описано по-горе въздействията при Алтернатива А1 и 
Алтернатива А2 са почти същите. Въз основа на качествените оценки на 
въздействията върху околната среда различията между тези две алтернативи са 
следните:  

- Промяна на промишлената площадка (A1 = Отрицателно, A2 = 
Положително), свързано с фактора население/икономика,  

- Риск от изхвърлянията на вредни емисии (A1 = възможно 
въздействие);  

- Ниво на заетост (A1 = не е приемлива, A2 = приемлива).  
Въз основа на качествената оценка на алтернативите, Алтернатива 2 

(Непрекъснат демонтаж) е определена за по-подходяща.  
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(1)Природни и културни ресурси, всякакъв тип  (2) A=Висок; B=Нисък; M=Среден 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА СЪСТОЯНИЕ ОЦЕНКА 
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ТАБЛИЦА 2.3.4-1  
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АЛТЕРНАТИВА А0 
ОСНОВНИ  ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА 

П
ол

ож
ит

ел
но

 

О
тр

иц
ат

ел
но

 

П
ря

ко
 

Н
еп

ря
ко

 

да  не 

В
ре

ме
нн

о 

П
ос

то
ян

но
 

Л
ок

ал
из

ир
ан

о 

О
бш

ир
но

 

В
ъз

ст
ан

ов
им

о/
П

ро
ме

нл
ив

о 

Н
ев

ъз
ст

ан
ов

им
/О

ко
нч

ат
ел

но
 

О
бр

ат
им

о/
Н

еу
ст

ой
чи

во
 

Н
ео

бр
ат

им
о/

У
ст

ой
чи

во
 

д
а не И

зи
ск

ва
 с

ме
кч

ав
ащ

и 
ме

рк
и 

В
ер

оя
тн

ос
т 

за
 в

ъз
ни

кв
ан

е 
(2

) 

Д
оп

ус
ти

мо
 

Н
ед

оп
ус

ти
мо

 

С
ъв

ме
ст

им
о/

пр
ие

мл
ив

о 

С
ре

дн
о 

Те
ж

ко
 

К
ри

ти
чн

о 

Фактор ОС Въздействие                         

Разрушаване                         

Земно-насипни работи                         

Транспортиране на материали  X X  X  X    X  X   X X A X  X    В
ъз

ду
х 

Вредни емисии  X X  X   X  X X  X   X X B  X  X   

Разрушаване                         

Земно-насипни работи                         

Ш
ум

 

Транспортиране на материали  X X  X  X  X  X  X   X X A X  X    

Вода Вредни емисии  X X    X X  X X  X   X X B  X X    

Промяна в промишлени сгради                         
Ландшафт Използване на разтоварища/депа                         

Промяна в промишлената площадка                         

Използване на разтоварища/депа                         

Зе
ме

по
л-

зв
ан

е 

Съхраняване на радиоактивни и 
нерадиоактивни материали  X X  X   X    X  X  X  B X  X    

Транспортиране на материали  X X  X  X  X  X  X   X  B X  X    

Работа с опасни вещества  X X   X X  X  X  X   X X M X  Y    

Вредни емисии  X X  X   X  X X  X   X X B  X  X   

Чо
ве

ш
ко

 зд
ра

ве
 

Риск от изхвърляния на замърсители  X  X      X  X  X X  X B  X   X  

Ниво на заетост  X X     X X   X  X  X X A  X   X  Население / 
Економ. Промяна на промишлената площадка  X  X    X    X  X  X X M X   X   
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(1)Природни и културни ресурси, всякакъв тип  (2) A=Висок; B=Нисък; M=Среден  

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА СЪСТОЯНИЕ  ОЦЕНКА  
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ТАБЛИЦА 2.3.4-2  
КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА  
НА АЛТЕРНАТИВА А1  
ОСНОВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА 
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Фактор ОС Въздействие                         

Разрушаване  X X  X  X  X  X  X   X  B X  X    

Земно-насипни работи  X X   X X  X  X  X   X  B X   X   

Транспортиране на материали  X X  X  X    X  X   X X A X  X    Въ
зд

ух
 

Вредни емисии  X X  X  X   X X  X   X X M X   X   

Разрушаване  X X  X  X  X  X  X   X X B X  X    

Земно-насипни работи  X X  X  X  X  X  X   X  B X  X    

Ш
ум

 

Транспортиране на материали  X X  X  X  X  X  X   X X A X  Y    

Вода Вредни емисии  X X  X  X   X X  X   X  M X  X    

Промяна в промишлени сгради X   X  X  X X   X  X  X  B X  X    
Ландшафт Използване на разтоварища/депа  X    X Х  X   X  X  X  A X   X   

Промяна в промишлената площадка  X X   X  X X   X  X  X  M X  X    

Използване на разтоварища/депа  X X   X Х  X   X  X  X  A X  X    

Зе
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л-
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е 

Съхраняване на радиоактивни и нерадиоактивни 
материали  X X  X  Х  X   X  X  X  A X   X   

Транспортиране на материали  X X  X  X  X  X  X   X  A X  X    
Работа с опасни вещества  X X   X X  X  X  X   X X M X  X    

Вредни емисии  X X  X  X  X  X  X   X  B X  X    
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Риск от  изхвърляне на замърсители  X  X X   X  X  X  X  Х  M X   X   
Ниво на заетост  X X    X  X  X  X   X X A  X   X  Население / 

Економ. Промяна на промишлената площадка  X X   X X  X  X  X   X  M X   X   
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(1) Природни и културни ресурси, всякакъв тип  (2) A=Висок; B=Нисък; M=Среден  

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА СЪСТОЯНИЕ  ОЦЕНКА  
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ТАБЛИЦА 2.3.4-3  
КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА  
НА АЛТЕРНАТИВА А2  
ОСНОВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА 
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Фактор ОС Въздействие                         

Разрушаване  X X  X  X  X  X  X   X  B X  X    

Земно-насипни работи  X X   X X  X  X  X   X  B X  X    

Транспортиране на материали  X X  X  X    X  X   X X A X  X    В
ъз

ду
х 

Вредни емисии  X X  X  X   X X  X   X X M X   X   

Разрушаване  X X  X  X  X  X  X   X X B X  X    

Земно-насипни работи  X X  X  X  X  X  X   X  B X  X    

Ш
ум

 

Транспортиране на материали  X X  X  X    X  X   X X A X  X    

Вода Вредни емисии  X X  X  X   X X  X   X  M X  X    

Промяна в промишлени сгради X   X  X  X X   X  X  X  B X  X    
Ландшафт Използване на разтоварища/депа  X    X Х  X   X  X  X  A X   X   

Промяна в промишлената площадка  X X   X  X X   X  X  X  M X  X    

Използване на разтоварища/депа  X X   X Х  X   X  X  X  A X  X    

Зе
ме

по
л-

зв
ан

е 

Съхраняване на радиоактивни и 
нерадиоактивни материали  X X  X  Х  X   X  X  X  A X   X   

Транспортиране на материали  X X  X  X  X  X  X   X  A X  X    
Работа с опасни вещества  X X   X X  X  X  X   X X M X  X    

Вредни емисии  X X  X  X  X  X  X   X X M X  X    

Чо
ве

ш
ко

 
зд

ра
ве

 

Риск от изхвърляне на замърсители X   X X   X  X  X  X  X  M X  X    
Ниво на заетост  X X    X  X  X  X   X X A X  X    Население / 

Економ. Промяна на промишлената площадка X  X  X   X X  X  X   X  M X  X    


