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4. Описание, анализ и оценка на предполагаемите 
значителни въздействия върху населението и околната среда в 
резултат на реализацията на инвестиционното предложение, 
ползването на природни ресурси и емисиите на вредни вещества 
при нормална експлоатация и при извънаредни ситуации, 
генерирането на отпадъци и създаването на дискомфорт  

Преките въздействия върху хората и околната среда, предизвикани от 
процесите по извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй” въз 
основа на опита на EWN [50] при реализирането на проекта по извеждането от 
експлоатация на АЕЦ „Грейфсвалд” са описани, оценени и сравнени и 
представени в Приложения 11.4.1 и 11.4.2.  

4.1 Атмосфера 
При реализирането на инвестиционното предложение (ИП) „Извеждане 

от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ”Козлодуй” може най-общо да се  
отделят следните етапи: Етап на подготовка за извеждане от експлоатация 
(ЕПИЕ), Етап 1 и Етап 2 на извеждане от експлоатация.  

А) Етап на подготовка за извеждане от експлоатация (ЕПИЕ) 
Дейностите, които ще окажат въздействие върху атмосферата и 

свързаните с нея колебания на метеорологичните условия в етапа на подготовка 
на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” за извеждане от експлоатация са предимно 
нерадиационни, предизвикани от ново строителство, свързано с изграждане на 
необходимата инфраструктура за ИЕ.. Ще бъде изграден Цех за намаляване на 
размерите и дезактивизация на материалите (площ 3744 m2). Изкопно-насипни 
работи ще се извършат и поради необходимостта да се актуализират 
съществуващите подземни комуникации. Строителни дейности предстоят и при 
разширяване на съществуващото депо за нерадиоактивни отпадъци, след 
неговото запълване, както и изграждане на площадки за временно безопасно 
съхранение и управление на материали от дейностите по ИЕ на 1-4 блокове на 
АЕЦ ”Козлодуй”, включително пътна инфраструктура към тях (300m подкранов 
релсов път), които ще бъдат предназначени за обслужване на тези площадки.. 
Въздействието върху приземния въздух от посочените строителни работи ще 
бъде временно, до тяхното завършване и ще засегне сравнително малък участък, 
който няма да въздейства върху атмосферните процеси. В районите на 
строително-монтажните дейности и особено при изкопните работи, 
депонирането на изкопните земни маси и след това при възстановяването на 
терена, вследствие на повишаване на запрашеността на въздуха, ще се 
наблюдава намаляване на видимостта, ще се повиши количеството на 
кондензационни ядра, като концентрацията им до голяма степен ще зависи от 
сезона. През студената част на денонощието е възможно  да се създадат условия 
за повишаване на температурата и поява на мъгли. 

В периода на подготовка за EПИЕ не се очаква съществено 
нерадиационно замърсяване на атмосферата, тъй като не се предвиждат 
организирани източници на емисии. Неорганизираните емисии са свързани с 
изпусканите в атмосферата СО, NOx, SO2, въглеводороди, сажди и прах от 
двигателите с вътрешно горене на транспортните средства, които обслужват 
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обекта и прах, който ще се отделя по време на подравняване на площадката на 
ЦНРД и площадките за управление на материали от дейностите от ИЕ,, 
изкопните и други земни работи, разтоварване и претоварване на насипни 
материали. Замърсяването от двигателите с вътрешно горене от работата на 
строителните и транспортни машини ще е незначително – в рамките на 
работния ден до завършване на етапа на строителството.  

През този етап ще бъдат генерирани твърди радиоактивни отпадъци от 
демонтаж и замърсени строителни материали, които ще подлежат на по-
нататъшна обработки. При спазване на възприетите правила за безопасност, 
радиационни въздействия върху атмосферата от този вид отпадъци не се очаква.  

В етап на подготовка на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” за EПИЕ не се 
очаква значимо негативно въздействие върху атмосферния въздух. 
Въздействието ще бъде локално (на територията на АЕЦ „Козлодуй“), 
краткотрайно, без кумулативен и трансграничен  ефект.  

Б) Етап 1 на извеждане от експлоатация  
В Етап 1 на процеса по ИЕ са включени фазите на Подготовка за 

безопасно съхранение и Контролиране на безопасното съхранение, както и 
демонтаж на оборудване извън Зоната за безопасно съхранение.  

Преди началото на периода на безопасното съхранение с цел намаляване 
на потенциалните опасности от съоръжението се предвиждат дейности по 
отстраняване на горимите и опасни материали и конвенционални отпадъци от 
блоковете; отстраняване на голяма част от експлоатационните РАО, извличане, 
преработка и кондициониране на радиоактивните отпадъци, освобождаване на 
зоната на БС от отработеното ядрено гориво; отстраняване на всички 
експлоатационни отпадъци от зоната на БС; изолиране на ненужните системи на 
границата на БС. Дейностите по границата в зоната за БС ще се извършват в 
закрити пространства и не представляват опасност за атмосферните процеси 
около площадката на АЕЦ „Козлодуй”. При дейностите по границата на зоната 
за БС и при дезактивация, въздействието върху атмосферата ще е незначително.  

Предвижда се всички системи за дезактивация да са оборудвани с 
филтрираща вентилационна система. За предотвратяване на въздействието 
върху околната среда проектните изисквания към ЦНРД трябва да включват 
контрол върху газообразните изхвърляния в околната среда. При изграждане на 
Цеха на самостоятелна площадка, по време на строителството ще има 
неорганизирани емисии от прах от изкопно-насипните работи и газове от ДВГ 
на строителните машини. Тези емисии са ограничени по време и обхват и няма 
да окажат влияние върху стойностите на основните метеорологични елементи в 
района. Такива въздействия се ограничават в радиус около 50m от строителната 
площадка.  

На площадката на АЕЦ „Козлодуй” ще бъдат генерирани твърди битови 
отпадъци, строителни, производствени и опасни отпадъци. По-голямата част от 
тези отпадъци не могат да причинят значително замърсяване на въздуха и да 
окажат влияние върху атмосферата.  

B) Етап 2 на извеждане от експлоатация  
Етап 2 на процеса на извеждане от експлоатация включва демонтаж на 

оборудването в Зоната за безопасно съхранение и след това освобождаване на 
сградите от регулаторен контрол. Дейностите по демонтажа в зоната за 
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безопасно съхранение включват демонтаж на оборудването в реакторното 
отделение и след това транспортиране на част от него в Цеха за намаляване на 
размерите и дезактивация.  

В етапите на извеждане от експлоатация ще се използват някои насипни 
материали като пясък и зоолит. При транспортирането, насипването и 
складирането на тези материали е необходимо да се взимат  под внимание някои 
от заложените мерки в чл. 70 от Наредба № 1 от 2005г. за норми за допустими 
емисии от неподвижни източници, като:  

1. Подходящ избор на места (площадки) за товарене и разтоварване в 
рамките на предприятието,   

2. При складиране на пясъка - използване на ветроупорни прегради или 
насипи; покриване на повърхността; ограничаване височината на складирания 
материал. 

3. Ограничаване на дейностите при високи скорости и посока на вятъра; 
4. Изграждане на закрити складове за складиране на зоолита. 
5. Оптимизиране на условията за товарене и разтоварване чрез 

намаляване на височината на разтоварване, използване на улеи и др.; 
6. Автоматична промяна на височината на разтоварване с промяната на 

височината на насипания материал; 
7. При транспортиране на тези материали да се спазват следните 

изисквания: 
- използване на затворени или покрити с платнища транспортни 

средства, включително и при вътрешнозаводски транспорт; 
- транспортните връзки да се почистват редовно и асфалтират в 

зависимост от степента на замърсяване. 
Прилагането на разработените в проекта мерки за безопасност ще 

гарантират опазването на приземния слой на атмосферата над площадката на 
централата и съседните територии, поради което кумулативни въздействия не 
се очакват. 

От възможните и най-вероятни аварии (пожари, прекъсване на процеси, 
повреда на инсталации, разливи, наводнения, експлозии, падане на товари, 
пътни инциденти и др.) за атмосферата от значение са тези, които могат да се 
случат в открити пространства. 

По отношение на атмосферата най-значимо въздействие се очаква при 
експлозии и възникнали пожари, при повреди в инсталации и особено на 
вентилационни и филтриращи системи.  В резултат на тези аварии са възможни 
емисии от газове и аерозоли, включително и радиоактивни, които ще зависят от 
вида и мащабите на аварията. Въздействията ще бъдат временни и локални, до 
овладяване на авариите. Анализът на климатичните условия в района показва, 
че вероятността за трансграничен пренос е ограничен, тъй като 
преобладаващите ветрове в района на г. Козлодуй са със северна компонента.  

Анализът на инвестиционното предложение и възможностите за 
замърсяване на атмосферата в 30-километровата зона около АЕЦ “Козлодуй”, 
попадаща на територията на Румъния, показва, че по време на строителството и 
експлоатация на Цеха за намаляване на размерите и дезактивацията на 
материали, площадките за съхранение на радиоактивни отпадъци, категория 1 и 
депото за съхранение на конвенционални отпадъци, ще се генерират 
многократно по-малко отпадни продукти, в сравнение с периода на нормална 
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експлоатация на блоковете на АЕЦ „Козлодуй”. В тази връзка не се очакват 
значителни, отрицателни въздействия върху стойностите на метеорологичните 
елементи и състоянието на атмосферата, както и трансгранично въздействие.  

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.  

Г) Етап на закриване и рекултивация 
Етапът след извеждане от експлоатация  на блокове 1-4 на АЕЦ 

„Козлодуй” се състои от  дейности свързани с демонтаж и освобождаване от 
контрол на сгради и съоръжения. Тези дейности ще окажат положително 
въздействие върху микроклиматичните особености на територията на 
централата и в близост до нея. 

В заключение, може да се направи следната прогноза за  
въздействията по време на и след извеждане от експлоатация, на блокове 1-
4 на АЕЦ „Козлодуй”:  
Вероятност за поява; По време на извеждане от 

Териториален обхват на въздействие Локален 

Обратимост на въздействието Не се очаква 

Продължителност на въздействието До провеждане на рекултивация 

Честота на поява на въздействието Не се очаква 

Вид на въздействието Отрицателно 

 
4.2 Атмосферен въздух 
В периода на извеждане от експлоатация на  блокове 1-4 на АЕЦ 

„Козлодуй” се отделят Етап на подготовка за извеждане от експлоатация 
(ЕПИЕ), Етап 1 и Етап 2 на извеждане от експлоатация.  

А) Етап на подготовка за извеждане от експлоатация (ЕПИЕ) 
Дейностите, които ще окажат въздействие върху атмосферния въздух в 

етапа на подготовка на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” за извеждане от 
експлоатация са предимно строителни, свързани с изграждане на необходимата 
инфраструктура за ИЕ. Въздействието върху въздуха ще бъде главно 
нерадиологично. 

Ще бъде изграден Цех за намаляване на размерите и дезактивизация на 
материалите (площ 3744 m2). Изкопно-насипни работи ще се извършат и поради 
необходимостта да се претрасират съществуващи  подземни комуникации.  

Площадката е разположена на юг от съществуващата Машинна зала на 
блокове 1 до 4 и е разположена вътре в периметъра на оградата на площадката 
на АЕЦ „Козлодуй”. Не се предвижда строителство на пътища, тъй като ще се 
използват вече изградените. При изграждане на ЦНРД на самостоятелна 
площадка, по време на строителството ще има неорганизирани емисии от прах 
от изкопно-насипните работи и газове от ДВГ на строителните машини. Тези 
емисии са ограничени по време и обхват. Такива въздействия се ограничават в 
радиус около 50 m от строителната площадка.  
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Строителни дейности предстоят и при разширяване на съществуващото 
депо за нерадиоактивни отпадъци, след неговото запълване както и при 
изграждане на площадки за управление на материали от дейностите по ИЕ на 1-
4 блокове на АЕЦ ”Козлодуй”, включително пътна инфраструктура към тях 
(300m подкранов релсов път), 

От строителните дейности се очакват предимно неорганизирани емисии 
на вредни вещества. Замърсяването на въздуха ще се дължи на: 

- Изгорели газове от двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на 
машините осъществяващи строителните и транспортни дейности. 
Основните замърсители, които ще се отделят във въздуха са СО, 
NOx, SO2, CH-ди и прах. Тези емисии  ще зависят от броя и вида на 
използваната при строителството техника и режима на работа; 

- Прахови частици - при изпълнение на строително-монтажните 
работи ще се емитира прах основно при изкопните работи, 
депонирането на изкопните земни маси и след това при 
възстановяването на терена, като концентрацията му до голяма 
степен ще зависи от сезона, през който ще се извършват 
строителните дейности, метеорологичните условия и предприетите 
мерки за намаляване праховото натоварване.  

За периода на строителството ще се използват строителни машини и 
автотранспортни средства, като багери, булдозери, фадроми, автосамосвали и 
др. Съгласно методиката за  инвентаризация на емисиите (Единна методика за 
инвентаризация емисиите на вредни вещества във въздуха. МОСВ, ИАОС, 2007. 
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-07/Metodika_2007.html) при 
изгаряне на 1 тон дизелово гориво ще се емитират следните количества вредни 
вещества:  

Вещество/Емисия (кg/t) Вещество/Емисия (µg/t) 
НМЛОС 7.3 Cd 0.01 

NOx 30.2 Cu 1.7 
СО 12.6 Zn 1.0 
CO2 3188  Ni 0.7 
N2O 0.12 Cr  0.05 
CH4 0.3 Se  0.01 
NH3 0.01 PAH  0.23 
РМ 2.4 DIOX 0.042 

 
Принципно тези емисии са характерни за периода на строителство и са 

неизбежни.  Замърсяването ще бъде локално, на малки разстояния – около 50 m 
от различните машини и няма да окаже значимо влияние върху замърсяването в 
района. Въпреки това за минимизиране на емисиите е необходимо да се 
използва гориво, отговарящо на нормативните изисквания и добро поддържане 
на строителната и транспортна техника, имиване на гумите на транспортната 
техника при напускане на строителната площадка.  

В Етапа на подготовка на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” за ИЕ не се 
очаква значимо негативно въздействие върху атмосферния въздух. 
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Въздействието ще бъде локално (на територията на АЕЦ „Козлодуй“), 
краткотрайно, без кумулативни ефекти.  

Б) Етап 1 на извеждане от експлоатация  
Процесът по извеждане от експлоатация на 1-4 блокове включва два 

етапа – Етап 1 и Етап 2. В Етап 1 на процеса по ИЕ са включени фазите на 
Подготовка за безопасно съхранение и Контролиране 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 блоковете 
и включва:  

- Демонтаж на незамърсеното оборудване;  
- Демонтаж на турбините;  
- Демонтаж на втори контур.  
Преди началото на периода на безопасното съхранение се предвиждат за 

изпълнение редица дейности за намаляване на потенциалните опасности, 
предизвикани от съоръжението. Тези дейности включват отстраняване на 
горимите и опасни материали и конвенционални отпадъци от блоковете; 
отстраняване на голяма част от експлоатационните РАО и създаване на условия 
и възможности за извличане, преработка и кондициониране на радиоактивните 
отпадъци, за които преди започването на същинските дейности по извеждане от 
експлоатация не са внедрени съответните технологии; освобождаване на зоната 
на БС от отработеното ядрено гориво; отстраняване на всички експлоатационни 
отпадъци от зоната на БС; изолиране на ненужните системи на границата на БС.  

Дейности по границата на зоната за БС те са описани подробно в глава 
1 на този доклад. При тези дейности въздействието върху въздуха ще е 
незначително. Радиационен риск има само при демонтиране на оборудването.  

Дейности в зоната за БС те са описани подробно в глава 1 на този доклад 
и при тези дейности въздействието върху въздуха ще е незначително.  

Дейностите по дезактивация съгласно Плановете за извеждане от 
експлоатация на 1 до 4 блокове [36] са описани подробно в глава 1 на този 
доклад. При тези дейности въздействието върху въздуха ще е незначително.  

Цех за намаляване на размерите и дезактивация  
При извеждане от експлоатация на блокове 1-4 се предвижда изграждане 

и експлоатация на Цех за намаляване на размерите и дезактивация (ЦНРД) 
[156].  За демонтаж на оборудването в машинните зали и други спомагателни 
сгради ще се използуват 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.  

С цел да се минимизира радиационното облъчване на заетия с 
демонтажните дейности персонал се изпълнява радиологично обследване на 
блоковете. Тези данни се използват при определяне на последователността на 
демонтажните дейности и за оптимизация на дейностите с цел минимизиране на 
дозовото натоварване на персонала. Подробно описание на Технологичните 
процеси в Цеха са представени в  глава 1 на този доклад.  
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В зависимост от технологичния процес в цеха ще се обособят и различни 
зони. Процесът на намаляване на размерите на оборудването е свързано с 
използване на режещи инструменти и термични горелки, в резултат на което ще 
се отделят аерозоли (вкл.и радиоактивни аерозоли, в зависимост от замърсяване 
на оборудването) и газове, като азотни оксиди, въглеродни оксиди и др., в 
зависимост от използваните методи (при термичните горелки). Използването на 
азбест или азбестови материали при изграждане на блокове от 1 до 4 означава, 
че е възможно отделяне на частици, съдържащи азбест в процеса на демонтаж.  

Предвижда се азбестът да бъде отстранен от реакторната зала и 
спомагателните съоръжения преди етап подготовка за безопасно съхранение, 
което ще намали риска от замърсяване на въздушната среда.  

За дезактивация на материалите се прилагат различни методи (описани в 
глава 1), някои включващи използването на различни химични съединения, в 
резултат на това също се очаква отделяне на аерозоли, включително и 
радиоактивни аерозоли. На настоящия етап на проекта за ИЕ не е направена 
количествена оценка на емитираните количества аерозоли, тъй като зависят от 
редица фактори като вид, количество и степен на замърсяване на материалите, 
които ще се раздробяват, степен на раздробяване, използвани методи за 
раздробяване и дезактивация и др. На следващите етапи на проектиране е 
необходимо да се даде по-точна оценка на вида и количеството на очакваните 
аерозоли.  

Предвижда се всички системи за дезактивация да са оборудвани с 
филтрираща вентилационна система. Предвижда се Цехът да има индивидуален 
аспиратор, интегриран в обща система, който да включва: циклон, касетъчен 
филтър, вентилатор, ел. двигател, и контролен филтър.  

За предотвратяване на въздействието върху околната среда проектните 
изисквания към ЦНРД трябва да включват контрол върху газообразните 
изхвърляния в околната среда.  

При изграждане на Цеха на самостоятелна площадка, по време на 
строителството ще има неорганизирани емисии от прах от изкопно-насипните 
работи и газове от ДВГ на строителните машини. Тези емисии са ограничени по 
време и обхват. Такива въздействия се ограничават в радиус около 50m от 
строителната площадка.  

В [156], раздел 3.8.1 Основни изисквания при проектирането е описано:  
- осигуряване на минимални изисквания за радиационен мониторинг; 
- регистриране на всички важни параметри  
- осигуряване на ефективна за целия цех и локална вентилационна 

система за областите и пропуските в ЦНРД.  
В раздел 3.8.4 Проектни изисквания към спомагателните съоръжения на 

ЦНРД, в подраздел „сградни инсталации” се изисква инсталиране на 
вентилационна система с HEPA филтри, имащи най малко  99.97% ефективност 
при очистване на изпусканите аерозоли а така също локални вентилационни 
системи при дезактивацията и рязането на материалите.  

В [156] Приложение 6 е споменато за необходимостта от разработване на 
програма за радиационен мониторинг.  

При осъществяване на всички дейности в ЦНРД в затворено 
пространство, осигуряващо биологична защита и избор на подходяща 
филтрираща вентилационна система и система за контрол на газообразните 
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изхвърляния може да се осигури достигане на нормативните изисквания, с което 
въздействието върху атмосферния въздух да бъде предотвратено или сведено до 
минимум.  

Площадки за управление на материали от дейностите по извеждане 
от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ Козлодуй  

Целта на проекта е организация на площадки за временно безопасно 
съхранение на радиоактивни материали (РАМ) и нерадиоактивни отпадъци  
(НеРАО) от дейностите по ИЕ.  

Съхраняването на твърди радиоактивни материали (РАМ) се предвижда в 
рамките на този проект. Тези материали  ще се съхраняват в контейнери на за 
период не по дълъг от 5 години, докато специфичната активност на замърсените 
елементи не се намали по нивото за освобождаване от регулаторен контрол. 
Подобно съоръжение се експлоатира в момента в АЕЦ Грейфсвалд.  

Разгледани са три площадки на територията на 1-4 блокове на АЕЦ 
„Козлодуй” като две от площадките са предвидени за временно съхраняване на 
радиоактивни материали (РАМ) и една площадка за съхраняване на 
нерадиоактивни отпадъци от извеждането от експлоатация (описани в глава 1).  

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. 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”, трябва да се изградят 
площадки за временното им съхраняване. 

Материалите - РАМ съгласно Наредбата за безопасност при управление 
на РАО [3] (подлежащи на освобождаване след обработване в ЦНРД или след 
складиране за естествен разпад до 5 години) се съхраняват в подходящо 
оборудвани 20’ ISO контейнери [203].  

На територията на АЕЦ „Козлодуй” ще бъдат обособени открити 
площадки за временно съхраняване на РАМ със следното предназначение:  

- Временно съхраняване РАМ (максимален престой след проверка 5 
години); 

- Временно съхраняване на РАМ преди транспортиране за 
дезактивация в ЦНРД. 

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. 

Площадките са проектирани да приемат и съхраняват 20’ ISO контейнери 
при подреждане в един до три реда по височина.  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 са проектирани 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.  
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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. 

На база на предпроектно проучване и техническа спецификация по 
проекта [203] от първоначално определените места за три площадки са приети 
за временно съхранение на материали от дейностите по ИЕ, а именно: 

- Площадка 1 – разположена до Ресиверна станция, разделена на две 
отделни части: 

- Площадка 1a – разположена северно от Ресиверна станция; 
- Площадка 1б – разположена южно от Ресиверна станция; 
- Площадка 2 (Площадка Котлован) – разположена южно от 

Санитарно Битов Корпус-2. 
За съхраняване на нерадиоактивни отпадъци (материали от демонтажа 

освободени от регулаторен контрол) е предвидена Площадка 3.  
Видът и количествата на радиоактивни отпадъци от дезактивация на 

демонтирано оборудване ще бъдат уточнени след изготвянето на проекта на 
Цеха за намаляване на размерите и дезактивация на демонтираното оборудване. 
На този етап е разработен петгодишен план-график за изпълнение на 
дейностите по обработване на потоците радиоактивни отпадъци. Посочени са и 
възможните начини за управление на отпадъците, които ще се получат, в това 
число и престояване в депо до освобождаване от контрол.  

На площадката на АЕЦ „Козлодуй” ще бъдат генерирани твърди битови 
отпадъци, строителни, производствени и опасни отпадъци. По-голямата част от 
тези отпадъци не могат да причинят значително замърсяване на въздуха, като се 
има предвид, че за тях ще бъде организирана система за събиране и транспорт. 
За строителните отпадъци ще бъдат сключвани договори с външни фирми, 
които ще бъдат задължавани да извозват и депонират строителните отпадъци на 
определените от АЕЦ „Козлодуй” места.  

Производствените отпадъци са предимно - метални отпадъци от стари 
износени машинни части, износени стоманени въжета, месингови отпадъци, 
автомобилни гуми, утайки от станция за битови отпадъчни води и др. По 
сведения на персонала тези отпадъци се продават на лицензирани фирми, но 
конкретни данни за тях не са предоставени на експертите. Износените 
автомобилни гуми се складират в помещение до гаража. Очакваните опасни 
отпадъци са луминесцентни и живачни лампи - акумулаторни батерии, опаковки 
от химикали, отпадъчни нефтопродукти и др.  

B) Етап 2 на извеждане от експлоатация  
Етап 2 на процеса на извеждане от експлоатация включва демонтаж на 

оборудването в Зоната за безопасно съхранение и след това освобождаване на 
сградите от регулаторен контрол. Дейностите по демонтажа в зоната за 
безопасно съхранение, са описани подробно в глава 1 на този доклад и включват 
демонтаж на оборудването в реакторно отделение и след това транспортиране 
на част от него в Цеха за намаляване на размерите и дезактивация. При тези 
дейности въздействието върху въздуха ще е незначително.  

Газообразни изхвърляния 
Данни за газообразните изхвърляния по години след спиране на блокове 

от 1 до 4 са предстaвени подробно в глава 1 раздел 1.10 на този доклад.  
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Оценката на газообразните изхвърляния по време на подготовка на БС и 
контролиране на БС, се основава на данните преди 2004г. и е много 
консервативна. През последните години са направени изменения в методиките 
за отчитане и докладване на резултатите от изхвърлянията. Може да се 
предположи, че не се очаква повишаване на изхвърлянията в сравнение с тези от 
последните 4-5 години.  

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 4.2-1 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 

Дългоживеещи аерозоли  
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.  

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 в Приложение 11.4.1 на този доклад, 
емисиите на ДЖА във въздуха през целия процес на извеждане от експлоатация 
на блоковете ще бъде не повече от 20MBq.  

В съответствие с опита на EWN [50], Приложение 11.4.2 стойностите от 
емисиите на аерозоли от всички дейности по третиране на отпадъците са 
незначителни.  Обшите емисии от центровете за третиране на отпадъци на EWN 
(ЦНРД и междинно хранилище) са само няколко процента от общите 
радиоактивни емисии.  
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Емисии на прах и газове от транспорт на отпадъците  
Годишната консумация на дизелово гориво за транспортни дейности по 

транспортиране на отпадъците се определя на около 90 тона. Съгласно 
методиката за бърза инвентаризация на емисии (Единна методика за 
инвентаризация емисиите на вредни вещества във въздуха. МОСВ, ИАОС, 2007. 
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-07/Metodika_2007.html), ще се 
емитират следните количества вредни вещества за година: НМЛОС – 657кg, 
NOx – 2718кg , СО – 1134кg, СО2 – 333 t, N2O – 1.08кg, CH4- 27кg, РМ – 2160кg.  

Възможните аварии в ЕП1 са пожари, прекъсване на процеси, повреда на 
инсталации, разливи, наводнения, експлозии, падане на товари, пътни 
инциденти и др. По отношение на атмосферния въздух най-значимо въздействие 
се очаква при експлозии и възникнали пожари, при повреди в инсталации и 
особено на вентилационни и филтриращи системи.  В резултат на тези аварии са 
възможни емисии от газове и аерозоли, включително и радиоактивни, които ще 
зависят от вида и мащабите на аварията. В процеса на извеждане от 
експлоатация се използват различни опасни, токсични и взривоопасни вещества. 
При недобър контрол и съхранение са възможни разливи, изпарения, 
разпиляване и пожари. При земетресения не се очаква разрушаване на 
помещения за временно съхраняване на радиоактивни отпадъци, помещения за 
дезактивация следователно няма опасност от отделяне на радиоактивни 
аерозоли. Въздействията ще бъдат временни и локални, до овладяване на 
авариите и не се очаква трансгранично въздействие.  

В Приложение 11.4.2 са представени емисиите във въздуха от 
конвенционалните източници през целия процес на извеждане от експлоатация 
на блоковете. Тези емисии са доминиращи при изпълнение на дейностите по 
транспортиране на отпадъците. Съгласно Приложение 11.4.1 на този доклад 
годишната консумация на дизелово гориво за транспортни дейности е около 
100m3 на година. Съгласно опита на EWN [50] някои от емисионните фактори 
от транспортни дейности са:  

- NOx - 5 g/kWh;  
- PM10 – 0.16g/kWh.  
При тази база пресметнатите количества на емисиите сa: 300gNOx и 10g 

PM10 за тон транспортирани отпадъци.  
Базирайки се на опита на EWN [50] в заключение можем да направим 

извода, че емисиите във въздуха от конвенционалните източници през целия 
процес на извеждане от експлоатация на блоковете са по-ниски от допустимите 
стойности.  

В таблица 4.2-1 са представени границите на 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 в 
точка 11.4.1, 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. Анализът на инвестиционното предложение и възможностите за 
замърсяване на атмосферния въздух в 30-километровата зона около АЕЦ 
“Козлодуй”, попадаща на територията на Румъния показва, че по време на 
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извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” предвидените 
дейности - по границата на зоната за БС, изграждането и въвеждането в 
експлоатация на Цеха за намаляване на размерите и дезактивацията на 
материали, Площадките за съхранение за разпад на преходни РАО и площадката 
за съхранение на конвенционални отпадъци от извеждането от експлоатация, ще 
генерират по-малко отпадни продукти, в сравнение с периода на нормална 
експлоатация.  Анализът на съществуващото състояние и значително по-
малкото очаквани емисии по време на ИЕ, в сравнение с нормалната 
експлоатация показват, че трансграничен ефект не се очаква.  

Г) Етап на закриване и рекултивация 
Завършването на извеждането от експлоатация включва изпълнението на 

всички дейности, предвидени на Етап 1 и Етап 2 на този процес. Това означава 
голямо намаляване на всички радиологични и нерадиологични емисии в 
околната среда и респективно в атмосферния въздух, съгласно опита на EWN 
[50].  

В заключение, може да се направи следната прогноза за  въздействията 
по време на и след извеждане от експлоатация, на блокове 1-4 на АЕЦ 
„Козлодуй”:  

Вероятност за поява; 
 

За целия период на извеждане от 
експлоатация 

Териториален обхват на 
въздействие(географски район; 
засегнато население):  

Района на строителните площадки и АЕЦ 
 
 

Обратимост на въздействието 
(обратимо, необратимо):  

След приключване на ИЕ 

Продължителност на 
въздействието(краткосрочно, 
средносрочно и дългосрочно):  

До провеждане на рекултивация  

Честота на поява на въздействието 
(постоянно/временно):  

Постоянно  

Вид на въздействието 
(положително/отрицателно; 
пряко/непряко; вторично; 
кумулативно и синергично): 

Отрицателно 

 

4.3 Води 
А) Етап на подготовка за извеждане от експлоатация (ЕПИЕ) 
По време на изпълнението на Етап на Подготовка на извеждане от 

експлоатация и Етап на извеждане от експлоатация с двата подетапа Етап 1 и 
Етап 2, 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:  
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- 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.  
На Етап на Подготовка възможно въздействие върху водите е свързано 

със  предвидените строителни дейности. Предвижда се изграждане на Цех за 
намаляване на размерите и дезактивизация на материали; разширяване на 
съществуващото депо за нерадиоактивни отпадъци след неговото запълване; 
изграждане на нови площадки за временно съхранение на радиоактивни 
материали от дейностите по извеждане от експлоатация на блоковете, а така 
съшо и площадка за нерадиоактивни отпадъци. 

Строителните работи включват изграждане и въвеждане в експлоатация 
на 3 площадки, пътна инфраструктура и 300m релсов път. Площадки 1 
(териториално разделена на 2 части 1а и 1б), 2, и площадка 3 се предвижда да 
бъдат разположени върху сега съществуващи площи. За тези площадки се 
предвижда събиране на дъждовната вода в шахта и отвеждане в дъждовната 
канализация след радиационен контрол. Радиационен контрол се предвижда на 
водата и утайките от шахтата за дрениране на дъждовните води.  

В етапа на подготовка за извеждане ще продължи да се ползва вода за 
питейно-битови нужди и за технологични цели.  

Възможните въздействия върху повърхностните води по време на 
строителните дейности в етапа на подготовка за извеждане от експлоатация на 
блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”могат да бъдат обобщени както следва:  

- Увеличение на потреблението на вода за питейно – битови и 
технологични цели  

Ще се изисква вода за питейно-битови нужди на работниците, участващи 
в тези дейности, за почистване и за дейности, извършвани на строителните 
площадки (процеси по мокър способ и пр.). Това означава, че ще има известно 
увеличение на потреблението на вода. Като се има пред вид обаче, че 
политиката на ръководството на АЕЦ „Козлодуй” е насочена към запазване на 
персонала, зает в производството, чрез включването му в дейностите по 
подготовка и извеждане от експлоатация, не се очаква значително увеличение.  

Количествата все пак ще бъдат ограничени и няма да представляват 
проблем за водоснабдителната система на АЕЦ „Козлодуй”. Принципно 
потреблението на вода в настоящия момент е приблизително малко над 50% от 
разрешените водни количества, което означава, че водоснабдяването ще 
продължи от същите водоизточници и без промяна на условията по издадените 
разрешителни за водоползване.  

Обхватът на това въздействие ще бъде локален. Независимо от 
незначителността на въздействието, то ще бъде отрицателно и пряко, с 
ограничен териториален обхват и ниска степен в обсега на създаваната зона на 
влияние около водовземните съоръжения. То ще бъде временно (само за срока 
на етапа на подготовка за извеждане) и краткосрочно.  

- Генериране на отпадъчни води 
Тези отпадъчни води се формират предимно при почистване. Същите ще 

бъдат замърсени главно със суспендирани вещества. Отпадъчните води няма да 
представляват проблем за канализацията на АЕЦ „Козлодуй”, нито за 
пречиствателните съоръжения на централата. Характеристиките на 
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въздействието са подобни на споменатите по-горе: въздействието ще се прояви 
и ще бъде ограничено до площадката на АЕЦ “Козлодуй”. Въздействието е 
незначително, но отрицателно и непряко, тъй като водата се смесва с други 
потоци отпадъчни води от зоната. Няма да има вторични или кумулативни 
въздействия. Въздействието ще бъде временно (само за срока на строителните 
дейности) и краткосрочно. Резултатите ще бъдат обратими, тъй като водата ще 
бъде по-късно зауствана в главен отводнителен канал, където други потоци 
пречистени отпадъчни води постъпват в същия водоприемник. 

Отпадъчните води, генерирани по време на строителните дейности няма 
да нарушат качеството на повърхностните води в околните водни басейни.Те 
няма да окажат влияние и върху подземните води, тъй като всички потоци 
отпадни води се събират и отвеждат за пречистване в пречиствателната станция, 
северно от блокове 1–4 и пречиствателен комплекс на промишлената площадка 
на ЕП-2 до необходимата степен, след което чрез ГОК заустват в река Дунав. Не 
се очаква въздействие върху химичното състояние на подземно водно тяло 
BG1G00000N2034 (порови води в неоген), тъй като евентуално инфилтриращи 
се малки количества замърсени води ще се задържат в сравнително мощната и с 
ниски филтрационни свойства зона на аерация, без да достигат до нивото на 
подземните води под нея. 

Водата ще е единственият природен ресурс, който ще се използва по 
време на Етап на подготовка за извеждане от експлоатация (ЕПИЕ).  

Съгласно разрешително № 1375000/20.04.2007г. за заустване на 
отпадъчни води в главен отводнителен канал, формираните отпадъчни водни 
количества през 2010г. представляват 24.34% от разрешеното количество.  Това 
ни дава основание да направим извода, че отводнителните съоръжения имат 
капацитет да поемат формираните отпадъчни води по време на строителните 
дейности, предвидени на този етап. Тяхното пречистване ще следва 
установените в АЕЦ „Козлодуй” практики за потоците генерирани отпадъчни 
води и спазване на ограниченията.  

Като цяло, в етапа на подготовка на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”  за 
извеждане от експлоатация не се очакват допълнително значителни негативни 
въздействия върху повърхностните води. Въздействието ще бъде за срока на 
етапа, без кумулативни ефекти. 

 

Б) Етап 1 на извеждане от експлоатация 
В рамките на този етап са предвидени следните дейности: 
- Подготовка за Безопасно съхранение; 
- Безопасно съхранение на реакторните отделения (в тази зона 

попадат РО на блокове 1 и 2, РО на блокове 3 и 4 и естакадите между 
тях; 

- Демонтаж на оборудването извън Зоната за Безопасно съхранение. 
През този етап се извършват дейности по раздробяване и дезактивация на 

материали, временно съхраняване на нерадиоактивни и радиоактивни отпадъци 
и материали на определените за целта площадки. 

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

През първия етап нерадиоактивни отпадъци, чиято стойност на 
измерената мощност на дозата на гама лъчението не превишава 0.3µSv/h, ще 
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бъдат депонирани на съществуващото депо за нерадиоактивни отпадъци до 
неговото запълване. След запълването му ще се  извърши разширяване, така че 
депото да може да поеме отпадъците през следващите 15 години. Във връзка със 
съществуващата “Програма за управление на нерадиоактивни отпадъци в АЕЦ 
“Козлодуй” са идентифицирани всички видове опасни отпадъци и са 
определени техните количества.  

В процеса на запълване на съществуващото депо и след неговото 
разширяване ще продължи събирането на двата вида отпадъчни води, за които 
има изградени отделни събирателни шахти - за инфилтрата и за битови и 
повърхностни води, като ще продължи мониторингът за следене състоянието на 
водите в двете събирателни шахти по програмите за Собствен нерадиационен и 
радиоекологичен мониторинг на околната среда.  

В периода на експлоатация на Цеха за намаляване на размерите и 
дезактивизация на материали, основните дейности са свързани с раздробяване и 
дезактивация на различно оборудване, техника материали и др. и с радиационен 
контрол. Предвиден е контрол върху постъпващите в Цеха радиоактивни 
материали, течните, твърдите и газообразните изхвърляния в околната среда и 
контрол върху излизащите от Цеха материали.  

Материалите, които подлежат на дезактивация са тръбопроводи, 
арматура, корпуси и филтри, помпи, ел. двигатели, резервоари. Те са изработени 
от неръждаема стомана, въглеродна стомана, мед и чугун, поцинкованата 
ламарина и др. При ефективна дезактивация, раздробеното оборудване няма да 
представлява опасност за повърхностните и подземните води.  

За временно безопасно съхранение на радиоактивни материали ще се 
използват площадки 1 (1а и 1б), 2 и 3. Необходимо е да се спазват изискванията 
в Техническата спецификация за тях, а именно проектиране и изпълнение 
съгласно най-добри налични техники и спазване на европейското и българското 
законодателство. 

В процеса на демонтаж на машинна зала предварително са обособени 3 
категории обекти - І категория – оборудване без замърсяване, ІІ – потенциално 
замърсено оборудване и ІІІ - замърсено оборудване. Материалите от І и ІІ 
категория ще бъдат измервани преди освобождаването от контрол, а 
замърсеното оборудване ще се третира като радиоактивен отпадък. Част от 
радиоактивните отпадъци - главно бетон и епоксидна смола от подовите 
покрития подлежат на съхранение и погребване. Необходима е предварителна 
програма за демонтаж, чието стриктно изпълнение следва да гарантира 
опазването на околната среда, в това число и водите от замърсяване.  

Газообразните емисии от нерадиоактивни организирани и 
неорганизирани източници, които се очаква да се генерират по време на етап 1 
от ИЕ (площадка на трошачките), основно ще отделя прах,  аварийните дизел 
генератори - прах (PM10), VOC, SO2, NOx, и CO2, съоръжение за третиране и 
кондициониране на твърди радиоактивни отпадъци - SO2, HCl, CO, диоксини и 
фурани и съоръжения за вътрешен и външен транспорт - прах (PM10), NOx от 
дизеловото гориво. В проекта трябва да се предвидят технически решения за 
поддържането на нивата на всички изхвърляния в съответствие с тези 
разрешени в лиценза, което ще гарантира опазването на околната среда и в 
частност водите в района на централата и съседните земи от газообразните 
емисии.  
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Анализът на въздействието на предвидените на Етап 1 за изпълнение 
дейности  по раздробяване и дезактивация на материали, временно съхраняване 
на нерадиоактивни и радиоактивни отпадъци и материали от извеждането от 
експлоатация на подходящи за целта площадки във връзка с тяхното безопасно 
съхранение, и демонтаж на оборудването извън Зоната за Безопасно съхранение 
показва, че въздействието върху околната среда ще бъде на ниско ниво. Очаква 
се увеличено потребление на води за технологични нужди на този етап, но 
количествата все пак ще бъдат ограничени и няма да представляват проблем за 
водоснабдителната система на АЕЦ „Козлодуй”. Потреблението на вода в 
настоящия момент е в рамките на 52-53% от разрешените водни количества, 
което означава, че водоснабдяването ще продължи от същите водоизточници и 
без промяна на условията по издадените разрешителни за водоползване.  

Обхватът на това въздействие ще бъде локален. Независимо от 
незначителността на въздействието, то ще бъде отрицателно и пряко, с 
ограничен териториален обхват и ниска степен в обсега на създаваната зона на 
влияние около водовземните съоръжения. То ще бъде временно (само за срока 
на етап 1 и средносрочно; 

Съответно се увеличават и количествата на отпадъчните води, свързани с 
дезактивация на радиоактивното оборудване и инсталации, описани подробно в 
глава 1 на този доклад.  

За намаляване на вторичното радиоактивното замърсяване са внесени 
мобилни съоръжения за дезактивация на радиоактивно замърсени съоръжения 
на място, преди демонтажа им, както и мобилна инсталация за преработване на 
нискоактивни течни РАО. За дезактивация на резервоари и басейни се 
изпълнява Проект “Оборудване за дезактивация и очистване на водата”. 
Доставеното оборудване трябва да осигури коефициент на дезактивация ≥ 50 за 
дезактивация на водата.  

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 „Козлодуй”.  

Течните отпадъци подлежат на неутрализация с натриев хидроксид  
преди прехвърлянето им към системата за отпадъчни води на блока и след това 
към СВО-3, а след демонтиране на СВО-3 - към модулната инсталация „Дунав”.  

Очакваното 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 12 „Оптимизиране на системата за мониторинг на течните и 
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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. 

Течни изхвърляния, свързани с дейностите по време на 
Подготовката за безопасно съхранение  

Дейностите, свързани с етапа на подготовка на БС са сравними с тези при 
продължителен престой по време на презареждане на горивото, следователно, 
по време на етапа на подготовка на БС, лимитите за изхвърлянията на течни 
отпадъци ще са равни на лимитите, приложими по време на нормална 
експлоатация на АЕЦ “Козлодуй”. Контролните нива по обща  -  активност, 
без 3H възлизат на 8.88х1010 Bq/год, което е значително по-ниско от максимално 
допустимото [6, 36].  Контролните нива по 3H (2.96х1012Bq/год.) също са по-
ниски от максимално допустимите 2.109х1013 Bq/год. [6, 36]. Подробно 
количествата на генерираните течни РАО през различните етапи на извеждане 
от експлоатация са представени подробно в глава 1 раздел 1.11.  

Що се касае за генерирането на течни РАО по време на БС, то тяхното 
количество ще бъде твърде малко в сравнение с това при нормална 
експлоатация и при подготовката на БС на блоковете.  Към момента тези 
граници са следните:  

Таблица 4.3-1 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, 
без 3H  

8.88 х 1010 4.44 х 1011 

3H 2.96 х 1012 2.109 х 1013 
*54Mn, 58Co, 60Co, 134Cs и 137Cs 

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 
заключения.  
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Таблица 4.3-2 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. В р. Дунав се изхвърля 
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вторичният кондензат след дезактивация. След радиологичен контрол  и без 
преработка, в р. Дунав могат да се изхвърлят само водите от баните.  

Следващата таблица 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 4.3-3 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.  
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 блокове 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 блокове, когато изхвърлянията на - - активност достигат 91%, а 3H -
активността -33% от контролните нива (респективно до 18% и 4.6% от 
съответните максимални годишни разрешени нива).  

Дезактивацията на оборудването на блокове 3 и 4 ще увеличи двойно 
изхвърляните активности. Това трябва да се има предвид при планирането на 
необходимите дейности.  
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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.  

Радиологично въздействие  
За да бъде преценено, обаче, радиологично въздействие на 

изхвърлянията в р. Дунав по време на етапа за подготовката на БС трябва да се 
има пред вид, че акумулираната индивидуална ефективна доза е резултат от 
различните пътища на постъпление - с храна, риба, питейна вода, месо, мляко и 
листни зеленчуци, плуване, престой на брега и др.  

Екстраполирането на ефективната доза за критични групи от населението 
в резултат от установените изхвърляния за 1998г., води до следната ефективна 
доза (всички пътища на постъпление са комбинирани) по време на етапа на БС:  

- 1ата година след ОСР: 2.0 10-3 μSv  
- 2рата година след ОСР: 8.3 10-4 μSv  
- 3тата година след ОСР: 8.3 10-4 μSv  
- 4тата година след ОСР: 8.7 10-3 μSv  
- 5тата година след ОСР: 8.3 10-4 μSv  
- (ОСР – окончателно спиране на реактора).  
Ефективната доза ще бъде увеличена двойно, поради извеждането от 

експлоатация и на блокове 3 и 4 и свързаните с това дейности. Независимо от 
това тази надфонова ефективна доза е изключително ниска в сравнение с 
граничната годишна ефективна доза. Трябва да се има пред вид, обаче, и 
кумулативният ефект, дължащ се на функционирането на блокове 5 и 6, които 
също са източник на радиоактивни изхвърляния. 

Течни изхвърляния, свързани с дейности по време на  безопасно 
съхранение (БС)  

Отчитайки статуса на блоковете и факта, че няма да се извършват много 
дейности при експлоатацията 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.  

Граници на радиоактивни течни изхвърляния  
По време на етапа на експлоатация 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.  
Таблица 4.3-4 Годишни лимити за изхвърляния за течни РАО на 

блокове 1-4 по време на БС  

Източници Максимално допустимо 
ниво (Bq/год) 

Контролни 
нива(Bq/год)  

Обща  -  активност, 
без 3H  

4.4.1011  8.8.1010 
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3H 1.98.1013 2.94.1012 
*54Mn,58Co, 60Co,134Cs и 137Cs.  
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 могат да 
бъдат обобщени както следва:  

Таблица 4.3-5 Годишни изхвърляния на течни РАО от блокове 1 и 2 
по време 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 по време на контролиране на БС ще бъдат 
генерирани и за 3 и 4 блокове.  

Изхвърлянията на течни РАО се очакват да бъдат:  
- 7.3.107 Bq/год, т.е. 1.6% от границата при нормална експлоатация, 

допускайки консервативно, че отпадъците от спецпералните не се 
преработват в мобилната инсталация;  

- 1.3.107 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. 
При спазване и съобразяване с всички валидни лицензи, разрешения, 

наредби, правилници и др., които са приложими за тези дейности, 
въздействието върху качеството на водите на р. Дунав от отпадъчните води, 
генерирани по време на дейностите на Етап 1 ще в границите, приложими за 
нормална експлоатация на централата. Те няма да окажат влияние върху 
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подземните води, тъй като всички потоци отпадни води се събират и отвеждат 
за пречистване, след което чрез ГОК заустват в река Дунав. Не се очаква 
въздействие и върху химичното състояние на подземно водно тяло 
BG1G00000N2034 (порови води в неоген), тъй като евентуално инфилтриращи 
се малки количества замърсени води ще се задържат в сравнително мощната и с 
ниски филтрационни свойства зона на аерация, без да достигат до нивото на 
подземните води под нея.   

В) Етап 2 на извеждане от експлоатация  
- Отложен демонтаж на оборудването в рамките на Зоната за 

Безопасно съхранение. 
- Транспорт на освободените от контрол  демонтирани материали 
- Съхраняване на РАО за протичане на естествен радиоактивен разпад.  
- Освобождаване от контрол на площадката и сградите за използване 

за други цели.  
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.  

В зоната за БС предвидените дейности ще се извършват в закрити 
пространства. Потенциални източници на замърсяване на различни среди, а от 
там и на водите са свързани с дезактивацията на различно оборудване. Това са 
шахтата за презареждане на реактора, І-ви контур и свързаното с него 
оборудване, басейнът за отлежаване на касети, дезактивация на технологични 
системи, помещения и повърхности, дейности по събиране, сортиране, 
преработване и транспортиране на получените от дезактивацията отпадъци и др. 
Очаква се формиране на поток от отпадъчни води, използвани за технологични 
нужди. В проекта следва да се предвиди точно начина на  третиране на 
радиоактивните отпадъци и утайки. Използваната за технологични нужди вода в 
басейна ще се преработва в система за водоочистка (СВО-3).  

Освен радиоактивно замърсяване, в процеса на дезактивация е възможно 
замърсяване с химикали, които се ползват за дезактивация, като фосфорна 
киселина, оксалова киселина, продукти за цериев процес и др. Тъй като е 
предвидено дезактивацията да се провежда в закрити помещения, замърсяване е 
възможно само в случаи на авария, при транспорт и съхранение на тези 
материали.  

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.  

След пускането в експлоатация на националното хранилище, потокът от 
кондиционирани радиоактивни отпадъци ще се насочи към площадката на 
Националното хранилище за РАО и по този начин площадката на блоковете ще 
се освободи от РАО.  

В резултат от реализирането на дейностите, включени в етап 1, една част 
от освободените от контрол демонтирани материали ще бъдат транспортирани 
извън площадката на АЕЦ “Козлодуй”, други ще бъдат продължават да бъдат 
съхранявани за протичане на естествен радиоактивен разпад или предавани като 
РАО за подходящо преработване и кондициониране. Прилагането на 
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разработени в проекта мерки за безопасност ще гарантира и през този етап 
опазването на водите от замърсяване.  

Анализът на инвестиционното предложение не предполага кумулативен 
ефект от дейностите по извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ 
„Козлодуй”, експлоатацията на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” и  
Националното хранилище за радиоактивни отпадъци. За експлоатацията на 
всички изброени обекти е поставено като основна цел поддържането на нивата 
на всички изхвърляния в съответствие с разрешените в лиценза. Прилагат се 
конкретни технически решения, които  гарантират безопасността за околната 
среда, в това число и за водите.  

На този етап изхвърлянията на течни РАО се очакват да бъдат 
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. Практически не се очаква 
изхвърляне на тритий (3H) по време на БС.  

Опитът на EWN при раздробяване 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.  

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. 

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” (раздел 11.4.1) 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 
(2484МBq - 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 трансгранично 
въздействие.  

Ако се спазват технологичните процедури и изисквания, свързани с 
дейностите по извеждане от експлоатация в съответствие с най-добрите 
налични техники (затворени водни системи, пречистване на отпадъчните води, 
контрол на заустваните води), изпусканите отпадъчни води ще бъдат 
значително по-малко замърсени по време на извеждането от експлоатация, 
отколкото по време на експлоатация.  
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Авариите, свързани с безопасната експлоатация на АЕЦ “Козлодуй”, 
като ниски и високи води на р. Дунав, замърсяването с нефтопродукти на 
системата за техническо водоснабдяване, аварии с други източници на 
йонизиращи лъчения и действията свързани с тях, са предмет на отделни 
аварийни планове, инструкции и процедури.  

Аварийното състояние се определя съгласно процедурите за 
първоначална оценка на изходното събитие, след което се класифицира по 
отношение на възможните последствия и свързаните с тях мероприятия, които 
трябва да бъдат изпълнени в една от следните три групи: I ниво-“Тревога”, II 
ниво-“Локална авария”, III ниво- “Местна или Обща авария”.  

При авария в АЕЦ “Козлодуй” съгласно АП се прилага схемата на 
взаимодействие на групата за ръководство (ГР) с органите на държавно 
управление, местната администрация и местното самоуправление. 
Поддържането на не-авариралите съоръжения в безопасно състояние и 
ликвидирането на последиците от авариралия обект се извършва от аварийния 
персонал на АЕЦ “Козлодуй” в съответствие с действащите процедури и 
указанията, получавани от АЯР и МИЕТ.  

За изпълнение на задачите от привлечените екипи, се предоставя 
информация за радиационната обстановка и развитието на аварията; схеми на 
маршрутите за движение и обектите, в които ще се изпълняват задачите; 
подвеждане на формированията на предварително определени пунктове в 
близост до мястото на аварията и ориентиране в обстановката; помощ от 
специалисти по радиационен контрол; размяна на данни за поддържане на 
непрекъсната свръзка и управление. 

Снабдяването с питейна вода за района на АЕЦ “Козлодуй” в случай на 
инциденти и аварии, създаващи риск за здравето, в резултат от замърсяването й 
се урежда с Националния авариен план [133]. Три кладенеца близо до р. Дунав 
доставят основното количество вода за района на Козлодуй. Планирани са 
предпазни мерки за водоизточниците, които включват следното: 

- запечатване на дренажните пътища към идентифицираните 
източници на питейна вода; 

- уплътняване на врати, капаци и вентилационни отвори на 
дренажните резервоари под налягане и други водоснабдителни 
съоръжения; 

- лабораторен анализ за гарантиране на качеството на питейната вода; 
- прекратяване на доставката от водоизточниците, за които е доказано 

замърсяване. 
Определено е, че всички източници се затварят херметически в 3-

километровата зона (периметър на площадката) при получаване на съобщение 
за авария в АЕЦ “Козлодуй”.  

Министерството на териториалното развитие и строителството е 
отговорно за мобилизиране на мобилно и стационарно водоснабдяване за 
спасителните и помощни екипи, заедно с евакуиращото се население. 

В глава 1 раздел 1.11 на настоящия ДОВОС e направена подробна 
преценка на всички етапи от извеждането  от експлоатация на блокове 1- 4 на 
АЕЦ “Козлодуй”по отношение на източниците на генериране (вкл. от 
съоръженията за дезактивация на радиоактивни твърди отпадъци) и 
количествата на различните видове течни изхвърляния, тяхната радиоактивност 
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или съдържанието на опасни вещества и препарати в тях. Радиоактивните 
изхвърляния в р. Дунав от наблюдаваните източници на радиация като резултат 
от операциите по извеждането от експлоатация са подробно разгледани и 
оценени. Оценено е, че въздействията върху водите при извеждането от 
експлоатация ще бъдат значително по-ниски в сравнение с експлоатационния 
период, както и в сравнение с пределно допустимите норми и други 
индивидуални ограничения, и приблизително от същия порядък, както в 
периода след окончателното спиране на реакторите (описани в глави 1 и 3 от на 
настоящия ДОВОС).  

Основните дейности, свързани с дезактивация на радиоактивното 
оборудване и инсталации са описани подробно в глави 1 на ДОВОС.  За 
намаляване на вторичното радиоактивното замърсяване, вследствие на 
транспортирането на твърди и течни радиоактивни отпадъци до местата на 
тяхното дезактивиране, са внесени мобилни съоръжения за дезактивация на 
радиоактивно замърсени съоръжения на място, преди демонтажа им, както и 
мобилна инсталация за преработване на нискоактивни течни РАО. За 
дезактивация на демонтираното оборудването на блокове 1-4 на АЕЦ 
“Козлодуй” в процеса на извеждане от експлоатация са разгледани подробно 
редица методи, описани в глава 1 на настоящия ДОВОС.  Те включват 
дезактивация с водна струя; абразивна дезактивация; химическа дезактивация; 
електрохимическа дезактивация; ултразвуковата дезактивация; твърда 
дезактивация с прилагане на регенеративен цериев процес. Оптимизирана е и 
съществуващата система за мониторинг и контрол на течните и газообразните 
изхвърляния от АЕЦ “Козлодуй”.  

Подбраните въз основа на международния опит технологии за извеждане 
от експлоатация и разпределението на дейностите по извеждане от 
експлоатация във времето дават основание да се очаква ограничаване на 
очакваните директни 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.  

Мерките, необходими за предотвратяване на въздействието на 
нерадиоактивните и радиоактивните течни изхвърляния върху качеството на 
водите са представени в глава 6 от ДОВОС.  

В раздел 4.3 на ДОВОС са прогнозирани годишните изхвърляния в река 
Дунав на основните емитери на - - активност и на 3H чрез течните отпадъци 
при нормална работа на блокове 1 – 4 през всички етапи от извеждането им от 
експлоатация. Въз основа на опита на EWN при извеждане от експлоатация на 
блоковете в АЕЦ “Грейфсвалд” (Приложение 11.4.1) е показано, че по време на 
извеждането от експлоатация общата активност, изхвърлена във водата за една 
година (без тритий) намалява около 20 пъти в сравнение с експлоатационния 
период на блокове 1-4.   

В раздел 1.11 на ДОВОС е оценено радиологичното въздействие на 
изхвърлянията в р. Дунав като е взето пред вид, че акумулираната индивидуална 
ефективна доза е резултат от различните пътища на постъпване в организма на 
хората - с консумация на риба, питейна вода, месо, мляко и листни зеленчуци, 
плуване, престой на брега и др.  Установено е, че радиологичното въздействие 
на изхвърлянията в р. Дунав по време на всички етапи от извеждането от 
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експлоатация е изключително ниско в сравнение с индивидуалната гранична 
годишна ефективна доза, установена с Наредбата за осигуряване на 
безопасността на ядрени централи. Поради това не се очаква трансгранично 
въздействие по отношение на човешкото здраве. 

Потоците отпадъчни води, канализационната система за отпадъчни води 
и пречиствателните съоръжения в АЕЦ “Козлодуй”са описани в глава 3 на този 
ДОВОС. Канализационната система за отпадъчни води на АЕЦ “Козлодуй” е 
предназначена да събира битово-фекалните и дъждовните води от площадката 
на АЕЦ, както и част от производствените отпадъчни води и след контрол да ги 
отвежда към Главния отводнителен канал на Козлодуйската отводнителна 
система. За последните има изградени локални пречиствателни съоръжения.  

Отпадъчните води от производството на химически обезсолена вода се 
неутрализират и след контрол на рН се изхвърлят.  

Качествата на нерадиоактивните отпадъчните води, зауствани в р. Дунав  
се контролират в съответствие с „Програма за собствен нерадиационен 
мониторинг (СНМ) на емисиите във въздуха и водите от АЕЦ “Козлодуй” ЕАД, 
съгласувана с РИОСВ Враца. Произходът и количествата на заустваните в р. 
Дунав отпадъчни води се контролира чрез разрешителни, издадени в 
съответствие със Закона за водите.  

Технологията на очистване на радиоактивните води чрез изпарение, 
гарантира, че при удовлетворяване на нормите за радиоактивност, 
съдържанието на вредни и опасни вещества в изхвърляните води не превишава 
индивидуалните емисионни ограничения, съгласно издаденото разрешително на 
АЕЦ “Козлодуй”.  

Съгласно ”Проект за доставка на съоръжение за преработване на 
нискоактивни течни РАО” се предвижда водите от спец-пералнята, баните и 
трапните води от блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”, след спиране на системата 
СВО-3, да се преработват в инсталация “Дунав”, която е модулен тип с 
филтрационен, микрофилтрационен и ултрафилтрационен модул. В случай, че 
не е достигнат критерия за очистване, филтратът се пропуска и през 
обратноосмотичен модул. 

Радиационното състояние на водите се контролира в съответствие с 
дългосрочна Програма на АЕЦ ”Козлодуй” за радиационен мониторинг на 
околната среда. За оптимизиране на съществуващата система за мониторинг и 
контрол на течните и газообразните изхвърляния от АЕЦ “Козлодуй” е 
изпълнен Проект 12 „Оптимизиране на системата за мониторинг на течните и 
газообразни изхвърляния”.  

Обобщените резултати за общата активност на водите на р. Дунав в 
района на АЕЦ „Козлодуй” в различни точки по течението, преди и след АЕЦ 
“Козлодуй” (глава 3), показва, че освободените дебалансни води от 
производството не оказват влияние върху общата бета активност. 
Дългогодишните изследвания на тритий във водите на р. Дунав след АЕЦ 
“Козлодуй” показват по-ниска активност от нормата за тритий в питейни води. 

Анализът на инвестиционното предложение и възможностите за 
замърсяване на водите в 30-километровата зона около АЕЦ “Козлодуй”, 
попадаща на територията на Румъния показва, че по време на извеждането от 
експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” предвидените дейности по 
границата на зоната за БС, по изграждането и въвеждането в експлоатация на 
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Цеха за намаляване на размерите и дезактивацията на материали, Площадките 
за съхранение на радиоактивни материали от дейностите по извеждане от 
екаплоатация на блоковете и за съхранение на нерадиоактивни отпадъци от 
извеждането от експлоатация ще бъде съпроводено с повишено потребление на 
води, предимно за дезактивация, но поради отпадане на необходимостта от води 
за охлаждане, потреблението ще бъде по-малко, отколкото в периода на 
нормална експлоатация. Същото се отнася и за отпадни води. Анализът на 
съществуващото състояние и значително по-малкото очаквани емисии по време 
на ИЕ, в сравнение с нормалната експлоатация, показват, че няма да има 
трансграничен ефект.  

Г) Етап на закриване и рекултивация  
След приключване на етапа на извеждане от експлоатация площадката и 

сградите ще се реконструират с цел повишаване на ефективността им и 
подобряване на екологичните показатели.  Преди строителните работи ще бъде 
съгласуван Идеен проект за закриване и рекултивация до така наречената 
„кафява поляна”. Остават сградите и подземната комуникационна 
инфраструктура, която ще се ползва за обслужване на работещите 5 и 6 блокове. 

В етап на закриване и рекултивация, въздействието върху 
повърхностните и подземните води е изцяло в положителна посока. 

Очакваните въздействия върху повърхностните и подземните води след 
приключване на извеждането от експлоатация са в положителна посока. Те са 
свързани с преустановяване на следните въздействия:  

- Намалява консумацията на вода за АЕЦ “Козлодуй”.  
- Намалява количеството на отделените отпадъчни води от 

Централата.  
- Намалява замърсяването на повърхностните води от заустването на 

отпадъчните води с биогенни елементи (БПК, РК, амониев азот, 
нитрити, нитрати, ортофосфати); от изхвърлянето на неразтворени 
вещества; на метали (желязо, манган, олово и т.н.); от замърсяването 
с бор; радиоактивното замърсяване; от изхвърлянето на соли; от 
топлинното замърсяване;  

- Намаляват източниците на замърсяване на подземните води с 
биогенни елементи (БПК, РК, амониев азот, нитрити, нитрати, 
ортофосфати); с метали (ХПК, желязо, манган, олово и т.н.); 
радиоактивното замърсяване; от изхвърлянето на соли (сулфати, 
хлориди).  

- Подобрява се състояние на водните екосистеми, поради намалено 
въздействие върху естествената среда (седиментация, повишена 
температура, повишени концентрации на замърсителите).  

В заключение, може да се направи следната прогноза за въздействията по 
време на и след завършване на извеждането от експлоатация, на блокове 1-4 на 
АЕЦ „Козлодуй”  

Вероятност за поява: съществува 
Териториален обхват на въздействие 
(географски район; засегнато 
население):  

в рамките на разглежданите засегнати 
повърхностни и подземни водни тела 
 

Обратимост на въздействието обратимо  
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(обратимо, необратимо):  
Продължителност на въздействието–  
(краткосрочно, средносрочно и 
дългосрочно):  

средносрочно 

Честота на поява на въздействието 
(постоянно/временно):  

временно, за срока 

Вид на въздействието 
(положително/отрицателно; 
пряко/непряко; вторично; кумулативно 
и синергично): 

отрицателно, пряко, с тенденция за 
намаляване и в посока подобрение 
качествата на водите 
 

Трансграничен характер на 
въздействията: 

не се очаква 

 
4.4 Земи и почви 
В периода на извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ 

„Козлодуй” се отделят Етап на подготовка за извеждане от експлоатация 
(ЕПИЕ), Етап 1 и Етап 2 на извеждане от експлоатация. 

А) Етап на подготовка за извеждане от експлоатация (ЕПИЕ) 
Дейностите, които ще окажат нерадиологични въздействия върху 

почвите в етапа на подготовка на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” за извеждане 
от експлоатация са предимно строителни. Ще бъде изграден Цех за намаляване 
на размерите и дезактивизация на материали, на площ 3744 m2. Въздействието 
върху почвите ще бъде главно механично от строително-транспортни, машинно-
транспортни, както и изкопно-насипни работи. Изкопно-насипни работи ще се 
извършат и поради необходимостта да се претрасират съществуващи  подземни 
комуникации. Площадката на Цеха е разположена на юг от съществуващата 
Машинна зала на блокове 1 до 4, на изток от Реакторно отделение на блокове 1 
и 2, на север от Санитарно битов корпус 1 и е разположена вътре в периметъра 
на оградата на площадката на АЕЦ „Козлодуй”. Земята е собственост на АЕЦ 
„Козлодуй”. Земеползването няма да се промени. Не се предвижда строителство 
на пътища, тъй като ще се използват вече изградените. Въздействието върху 
почвите ще бъде отрицателно, временно, локално, до завършване на 
строителството. В проекта следва да се предвиди депо за отнетият слой хумусна 
почва, която да се депонира и използва при бъдеща рекултивация.  

Строителни дейности предстоят и при разширяване на съществуващото 
депо за нерадиоактивни отпадъци, след неговото запълване. Ще бъде заета обща 
площ от 11 dka. 

Строителните дейности през този етап включват  още изграждане, 
оборудване и въвеждане в екплоатация на 3 площадки, включително пътна 
инфраструктура и 300m подкранов релсов път. Площадки 1 (териториално 
разделена на 2 части 1а и 1б) и 2 за съхранение на радиоактивни материали от 
ИЕ (подлежащи на освобождаване от регулаторен контрол) се предвижда да 
бъдат ситуирани върху сега съществуващи площи. От изкопно-насипни работи 
ще бъдат засегнати следните площи: 60х30 m за площадка 1а, 1816 m2 за 
площадка 1б и 55х58 m за площадка 2. На площадка 3 ще се съхраняват 
нерадиоактивни материали от демонтажа, неподлежащи на регулиране) не са 
необходими нови площи. За целта ще се използва съществуващата 
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трансформаторна площадка на блок 1 и 2, с площ 292х38 m. Земята е 
собственост на АЕЦ „Козлодуй”. Необходимо е след отнемането на хумусния 
слой почва от зелените площи, той да се складира на депо и да се използва при 
бъдещата рекултивация.  Целесъобразно е анализиране на съдържанието на 
137Cs и 90Sr в депонираната почва. 

В периода на подготовка за EПИЕ не се очаква замърсяване на почвите 
от отлагане на прахово-газови имисии, съдържащи се във въздуха. В този етап 
няма да има организирани източници на емисии. Неорганизираните емисии са 
свързани с изпусканите в атмосферата СО, NOx, SO2, въглеводороди, сажди и 
прах от двигателите с вътрешно горене на транспортните средства, които 
обслужват обекта и прах, който ще се отделя по време на подравняване на 
площадката на Цеха, изкопните и други земни работи, разтоварване и 
претоварване на насипни материали. Замърсяването от двигателите с вътрешно 
горене е неизбежно при всеки вид строителство, то е незначително – в рамките 
на работния ден до завършване на етапа на строителството. Праховите емисии, 
които ще се отделят не представляват опасност за почвите в района на 
строителната площадка, съседните земи и земеползването, тъй като съдържат 
предимно почвени частици.  

Разглежданият етап  не е свързан с генерирането на замърсени води, 
които биха могли да окажат негативни въздействия върху почвите от 
територията на централата и в близост до нея.  

Относно възможните радиологични въздействия върху почвите през този 
етап ще бъдат генерираните твърди радиоактивни отпадъци от демонтаж и 
замърсени строителни материали, които ще подлежат на по-нататъшна 
обработка  и експлоатационните радиоактивни отпадъци, които се съхраняват в 
хранилищата на СК. При спазване на възприетите правила за безопасност, 
радиологични въздействия върху почвите от този вид отпадъци не се очаква.  

В етап на подготовка на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” за EПИЕ не се 
очакват значителни негативни въздействия върху почвите и прилежащите земи. 
Въздействието ще бъде, механично, краткотрайно, без кумулативни ефекти.  

Б) Етап 1 на извеждане от експлоатация  
Нерадиоактивни отпадъци, чиято стойност на измерената мощност на 

дозата на гама лъчението не превишава 0.3µSv/h, ще бъдат депонирани на 
съществуващото депо за нерадиоактивни отпадъци. След неговото запълване ще 
се  извърши разширяване, така че депото да може да поеме отпадъците през 
следващите 15 години. Във връзка със съществуващата “Програма за 
управление на нерадиоактивни отпадъци в АЕЦ “Козлодуй” са идентифицирани 
всички видове опасни отпадъци и са определяни техните количества. При 
изпълнение на Програмата за управление на всички видове отпадъци, които ще 
се генерират по време на извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ 
„Козлодуй” , не се очаква замърсяване на почвите с конвенционални отпадъци. 
Целесъобразно е в програмата за нерадиационния мониторинг да се включат 
наблюдения и върху почвите. 

Възможните радиологични въздействия върху почвите са в периода на 
експлоатация на Цеха за намаляване на размерите и дезактивизация на 
материали. Основните дейности са свързани с раздробяване и дезактивация на 
различно оборудване, техника материали и др., и с радиационен контрол. 
Предвиден е контрол върху постъпващите в Цеха радиоактивни материали, 
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течните, твърдите и газообразните изхвърляния в околната среда и контрол 
върху излизащите от Цеха материали. Сами по себе си материалите, които 
подлежат на дезактивация не представляват опасност за почвите – това са 
тръбопроводи, арматура, корпуси и филтри, помпи, ел. двигатели, резервоари.  

Те са изработени от неръждаема стомана, въглеродна стомана, мед и 
чугун, поцинкованата ламарина и др. При ефективна дезактивация, 
раздробеното оборудване няма да представлява опасност за почвите.  

За временно съхранение на радиоактивни материали ще се използват 
площадки 1 (1а и 1б) и 2. При спазване на изискванията в Техническата 
спецификация за тях, а именно проектиране и изпълнение съгласно най-добри 
налични техники и спазване на европейското и българското законодателство не 
се очаква замърсяване на почвите. 

Дейностите по границата в зоната за БС ще се извършват в закрити 
пространства и не представляват опасност за почвите от площадката на АЕЦ 
„Козлодуй” както и на прилежащите земи. Значителна част от тях не са 
свързани с генериране на източници на въздействия върху почвите. 
Източниците на замърсяване на различни среди, а от там и на почвите са 
свързани с дезактивацията на различно оборудване. Това са шахтата за 
презареждане на реактора, І-ви контур и свързаното с него оборудване, 
басейнът за отлежаване на касети, дезактивация на технологични системи, 
помещения и повърхности, дейности по събиране, сортиране, преработване и 
транспортиране на получените от дезактивацията отпадъци и др. След 
провеждане на дезактивацията възможните източници на замърсяване на 
почвите са различни отпадъци, утайки и води, които се ползват за технологични 
нужди. В проекта следва да се предвиди точно начина на  третиране на 
радиоактивните отпадъци и утайки. Използваната за технологични нужди вода в 
басейна ще се преработва в система за водоочистка (СВО-3). При ефективна 
работа на системите за водоочистка не се очаква замърсяване на почвите от 
разлив на води.  

В процеса на дезактивация е възможно нерадиологично замърсяване на 
почвите с химикали, които се ползват за дезактивация, като фосфорна киселина, 
оксалова киселина, продукти за цериев процес и др. Тъй като е предвидено 
дезактивацията да се провежда в закрити помещения, замърсяване е възможно 
само в случаи на авария, при транспорт и съхранение на тези материали. При 
ефективно изпълнение на предвидените дейности по дезактивация не се очаква 
въздействие върху почвите от площадката на АЕЦ „Козлодуй”, както и 
прилежащите земи.  

При демонтажът на машинна зала са обособени 3 категории обекти - І 
категория – оборудване без замърсяване, ІІ – потенциално замърсено 
оборудване и ІІІ - замърсено оборудване. Материалите от І и ІІ категория ще 
бъдат измерени преди освобождаването от контрол, а замърсеното оборудване 
ще се третира като радиоактивен отпадък. Част от радиоактивните отпадъци - 
главно бетон и епоксидна смола от подовите покрития подлежат на съхранение 
и погребване. Необходима е предварителна програма за демонтаж, чието 
стриктно изпълнение следва да гарантира опазването на околната среда, в това 
число и почвите от замърсяване.  

По време на етап 1 от ИЕ ще бъдат генерирани и газообразни емисии от  
нерадиоактивни организирани и неорганизирани източници. Такива са  
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площадка на трошачките, която ще отделя основно прах,  аварийни дизел 
генератори - прах (PM10), VOC, SO2, NOx, и CO2, съоръжение за третиране и 
кондициониране на твърди радиоактивни отпадъци - SO2, HCl, CO, диоксини и 
фурани и съоръжения за вътрешен и външен транспорт - прах (PM10), NOx от 
дизеловото гориво. В проекта трябва да се предвидят технически решения за 
поддържането на нивата на всички изхвърляния в съответствие с тези 
разрешени в лиценза, което ще гарантира опазването на почвите от територията 
на централата и съседните земи.  

В) Етап 2 на извеждане от експлоатация  
Етап 2 от извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ 

„Козлодуй” включва дейности по отложен демонтаж на оборудването в рамките 
на Зоната за Безопасно съхранение. Предвидените дейности не представляват 
източници на замърсяване на почвите. Като естествена последица от 
реализирането на етап 1, освободените от контрол демонтирани материали ще 
бъдат транспортирани извън площадката на АЕЦ “Козлодуй”, други ще 
продължават да бъдат съхранявани за протичане на естествен радиоактивен 
разпад или предавани като РАО за подходящо преработване и кондициониране. 
Прилагането на разработени в проекта мерки за безопасност ще гарантира и 
през този етап опазването на почвите от площадката на централата и съседните 
земи. 

От възможните и най-вероятни аварии (пожари, прекъсване на процеси, 
повреда на инсталации, разливи, наводнения, експлозии, падане на товари, 
пътни инциденти и др.) по време на етап 1 и етап 2, за почвите от значение са 
само авариите, които могат да се случат в открити пространства. Въздействие 
върху почвите може да се очаква при земетресения и разрушаване на 
помещения за временно съхраняване на радиоактивни отпадъци, могилници, 
помещения за дезактивация, разкъсване на асфалтов слой, с който са покрити 
замърсени земни маси и др.  

Районът, в който е разположена площадката на АЕЦ „Козлодуй” е 
сеизмично активен, но без активни тектонски разломи. При проектирането са 
определени - максимално разчетно земетресение от 7 бала и проектно 
земетресение от 6 бала по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник (МSК-64). 
Вероятността от разрушаване на помещения и могилници, и замърсяване на 
почвите не съществува.  Може да се допусне пропукване на асфалтовият слой, с 
който са покрити замърсените земни маси.  В такъв случай ще бъде необходимо 
незабавно взимане на мерки за възстановяване на покривния слой.  

Замърсяване на почви е възможно от разливи на различни химикали, 
експлозии в процеса на съхраняването им и пожари.  Въздействията ще бъдат 
само локални и временни, до овладяване на авариите.  

Анализът на инвестиционното предложение изключва възможността за 
кумулативен ефект върху почвите от дейностите по извеждането от 
експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”, експлоатацията на блокове 5 и 
6 на АЕЦ „Козлодуй” и Националното хранилище за радиоактивни отпадъци. За 
експлоатацията на всички изброени обекти е поставено като основна цел 
поддържането на нивата на всички изхвърляния в съответствие с разрешените в 
лиценза. Прилагат се конкретни технически решения, които гарантират 
безопасността за околната среда, в това число и за почвите.  
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Анализът на инвестиционното предложение и възможностите за 
замърсяване на почвите в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй” на 
територията на страната, показва, че по време на извеждането от експлоатация 
на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”, предвидените дейности  по границата на 
зоната за БС, по изграждането и въвеждането в експлоатация на Цеха за 
намаляване на размерите и дезактивацията на материали, Площадките за 
съхранение на радиоактивни материали от извеждането от експлоатация и 
площадката за съхранение на нерадиоактивни отпадъци, ще генерират 
моногократно по-малко отпадни продукти, в сравнение с периода на нормална 
експлоатация на блоковете.  Мониторингът на почвите, проведен на 
територията на АЕЦ „Козлодуй” доказва, че централата няма принос в 
съдържанието на 137Cs и 90Sr в почвите, което показва, че трансграничен ефект 
от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква. 

Г) Етап на закриване и рекултивация 
Етапът след закриване на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” се състои от  

дейности, които ще окажат положително въздействие върху почвите. Това са 
демонтаж и освобождаване от контрол на сгради,  съоръжения и отпадъци. 
Рекултивацията на нарушените площи ще има положително въздействие върху 
почвите и ще дава възможност за различни видове ползване на земята. 

В заключение, може да се направи следната прогноза за въздействията по 
време на и след извеждане от експлоатация, на блокове 1- 4 на АЕЦ „Козлодуй”:  

Вероятност за поява; по време на строителството 

Териториален обхват на въздействие 
(географски район; засегнато 
население):  

19680 dka от площадката на АЕЦ 
„Козлодуй” 

Обратимост на въздействието 
(обратимо, необратимо):  

обратимо 

Продължителност на въздействието 
(краткосрочно, средносрочно и 
дългосрочно):  

краткосрочно, до провеждане на 
рекултивацията  

Честота на поява на въздействието 
(постоянно/временно):  

временно 

Вид на въздействието 
(положително/отрицателно; 
пряко/непряко; вторично; кумулативно 
и синергично): 

отрицателно, пряко 
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4.5 Земни недра 
А) Етап на подготовка за извеждане от експлоатация (ЕПИЕ) 
През етапа на подготовка и извеждане от експлоатация ще се извършват 

различни по обем строителни работи, които биха могли да  окажат негативно 
нерадиологично въздействие върху устойчивостта на геоложката среда.  

Натовареността на площадките ще определи и крайното състояние на 
устойчивост на геоложката среда, предвид и високата степен на сеизмичност.   

Според техническото задание новите площадки за управление на 
материали от дейностите по извеждане от експлоатация и сградата на ЦНРД ще 
понасят допълнително натоварване от строителната техника.  

Въздействието върху геоложката основа ще бъде дълготрайно, локално и 
негативно по отношение на здравината на фундамента. Не се очакват 
кумулативни ефекти. 

Б) Етап 1 на извеждане от експлоатация  
При демонтажа на оборудването извън Зоната за безопасно съхранение е 

възможно кратковременно негативно въздействие върху устойчивостта на 
фундамента, което би могло да отключи инженерно геоложки процеси  в района 
на площадката. Въздействието ще бъде само локално. Не се очакват 
кумулативни ефекти. 

В) Етап 2 на извеждане от експлоатация  
При отоложения демонтаж би могло да се повлияе негативно здравината 

на геоложката среда, което да доведе до влошени физико-механични 
характеристики на средата. При последващия транспорт на демонтираните 
материали съществува реален риск от пренатовараване на геоложката среда по 
отношение товарононосимост и като резултат са възможни техногенни 
геоложки процеси, които да повлияят върху антисеизмичната устойчивост на 
цялата площадка, а не само фрагментарно на коментираните плотове. 

Важен елемент е да се уточни начина на ползване на осоободените 
сгради след демонтажа и да се провери устойчивостта на средата, преди 
привеждането им в последваща функция. Радиологични въздействия върху 
земните недра не се очакват. Не се очаква възможните аварии на територията на 
АЕЦ „Козлодуй” да окажат негативни въздействия върху земните недра. Не се 
очаква кумулативен ефект от дейностите по извеждането от експлоатация на 
блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”, експлоатацията на блокове 5 и 6 на АЕЦ 
„Козлодуй” и Националното хранилище за ниско и средноактивни 
радиоактивни отпадъци, тъй като и трите обекта не са източници на 
замърсяване на земните недра. Инвестиционното предложение не може да 
окаже трансгранично въздействие върху земните недра в съседна Румъния.  

Г) Етап на закриване и рекултивация  
Етапът след закриване на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” се състои от  

дейности, които няма да окажат негативни въздействия върху земните ядра.  
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4.6 Ландшафт  
А) Етап на подготовка за извеждане от експлоатация (ЕПИЕ) 
Етапът на подготовка за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на 

АЕЦ „Козлодуй” е свързан с незначително нерадиологично въздействие върху 
ландшафта. Строителните дейности, свързани с изграждането на Цех за 
намаляване на размерите и дезактивизация на материали, изграждане на една 
площадка за управление на нерадиоактивни отпадъци (материали от демонтажа 
освободени от регулиране) и две площадки за временно и безопасно съхранение 
на радиоактивни материали от извеждането от експлоатация (подлежащи на 
освобождаване от регулаторен контрол), пътна инфраструктура и 300 m релсов 
път ще засегнат скалната основа, компонентите почви и растителност. 
Строителните дейности ще засегнат незначително скалната основа и почвите. 
Хумусният слой почва следва да бъде депониран и използван при рекултивация 
на нарушените терени. Растителността ще бъде унищожена. Площадките ще 
бъдат разположени в част от територията на ландшафт ливаден, от който ще 
бъдат засегнати площи както следва: Цех - 3744 m2, за площадка 1а - 60х30 m за 
площадка 1б- 1816 m2 за площадка 2 - 55х58 m и за площадка 3 - 292x38 m. На 
тяхно място -ландшафт ливаден ще бъде подменен с ландшафт антропогенен. 
Основната - средообразуваща функция на ландшафт ливаден ще бъде 
ограничена, поради намаляване на  общата му площ, за сметка на нарастване на 
ландшафт антропогенен. Ще бъдат отсечени и 10 дървета на мястото 
определено за площадка 1а. Общото визуално възприемане на ландшафта от 
площадката на централата ще се промени. 

Генерираните през този етап твърди радиоактивни отпадъци от демонтаж 
и замърсени строителни материали са потенциални източници на радиологично 
замърсяване. При спазване на възприетите правила за безопасност, въздействия 
върху отделните компоненти на ландшафта от този вид отпадъци не се очаква.  

Етапът не е свързани и с отделянето на имисии или замърсени води, 
които биха могли да окажат негативни въздействия върху ландшафтите от 
територията на централата и в близост до нея. 

В етап на подготовка на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” за EПИЕ не се 
очакват значителни негативни въздействия върху ландшафтите. Въздействието 
ще бъде, механично, краткотрайно върху отделни компоненти, без кумулативни 
ефекти. 

Б) Етап 1 на извеждане от експлоатация  
Етап 1 от извеждане от експлоатация е свързан с разширяване на 

съществуващото депо за нерадиоактивни отпадъци. Ще бъдат засегнати нови 
площи – 6750m2, които ще допринесат за влошаване на визуалното възприемане 
на ландшафта. За подобряване облика на ландшафта е целесъобразно, около 
създадената нова част към депото да бъде  изграден зелен пояс. Самото депо 
няма да бъде източник на значителни отрицателни въздействия върху 
ландшафтите поради наличието на “Програма за управление на нерадиоактивни 
отпадъци в АЕЦ “Козлодуй”.  Нейното изпълнение трябва да гарантира 
управлението на всички видове отпадъци, които ще се генерират по време на 
извеждане на от експлоатация  на 1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй”.   

Не се очаква източници на въздействие върху ландшафта да бъдат 
експлоатацията на Цеха за намаляване на размерите и дезактивизация на 
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материали, площадки 1 (1а и 1б), 2 и 4 за временно безопасно съхранение на 
радиоактивни материали от извеждането от експоатация на блоковете и 
площадка 3 за съхранение на нерадиоактивни материали. Техническите им 
спецификации изискват прилагането на най-добри налични техники и спазване 
на европейското и българското законодателство, които ще гарантират 
опазването на ландшафтите.  

Радиологични въздействия върху компонентите на ландшафта не се 
очакват.  

По време на етап 1 от ИЕ ще бъдат генерирани газообразни емисии от  
нерадиоактивни организирани и неорганизирани източници. В проекта трябва 
да се предвидят технически решения за тяхното минимизиране, съобразно 
конкретното заканодателство и недопускане на замърсаване на компонентите на 
ландшафтите. 

Анализът на инвестиционното предложение показва, че по време на 
строителството и експлоатация на Цеха за намаляване на размерите и 
дезактивацията на материали, Площадките за временно безопасно съхранение 
на радиоактивни материали от дейностите по извеждане от експлоатация на 
блоковете, и площадка за съхранение на нерадиоактивни отпадъци, ще 
генерират моногократно по-малко отпадни продукти, в сравнение с периода на 
нормална експлоатация на блоковете на АЕЦ „Козлодуй”. В тази връзка не се 
очакват значителни, отрицателни въздействия върху компонентите на 
ландшафтите. Не се очакват и кумулативен ефект. 

В) Етап 2 на извеждане от експлоатация  
Етап 2 от извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ 

„Козлодуй” включва дейности, които не са свързани с въздействия върху 
компонентите на ландшафтите, нито с нарушаване на тяхната вертикална или 
хоризонтална структура. Дейности са предимно отложен демонтаж на 
оборудването в рамките на Зоната за Безопасно съхранение, транспорт на 
материали извън площадката на АЕЦ “Козлодуй”, съхраняване на материали  за 
протичане на естествен радиоактивен разпад и др.  

Дейностите в зоната за БС ще се извършват в закрити пространства и не 
представляват опасност. Възможни източниците на замърсяване на отделни 
компоненти са шахтата за презареждане на реактора, І-ви контур и свързаното с 
него оборудване, басейнът за отлежаване на касети, дезактивация на 
технологични системи, помещения и повърхности, дейности по събиране, 
сортиране, преработване и транспортиране на получените от дезактивацията 
отпадъци и др. След провеждане на дезактивацията възможните източници на 
замърсяване са различни отпадъци, утайки и води, които се ползват за 
технологични нужди.  Предвижда се използваната вода за технологични нужди 
в басейна да се преработва в система за водоочистка (СВО-3). При ефективна 
работа на системите за водоочистка не се очаква замърсяване на компонентите 
на ландшафта от разлив на води. 

Изпълнението на дейностите ще бъде подчинено на разработени мерки за 
безопасност, което ще гарантира опазване  на ландшафтите.  

От възможните аварии, като повреда на инсталации, разливи, експлозии, 
падане на товари, пътни инциденти и др., въздействие върху структурата на 
ландшафта могат да имат само тези възникнали на открито. Те ще засегнат 
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компонентите почви и растителност. Въздействието ще бъде локално и 
временно до овладяване на аварията. 

Въздействие върху компонентите геоложка основа, почви и растителност 
може да се очаква при земетресение от разрушаване на помещения за временно 
съхраняване на радиоактивни отпадъци, помещения за дезактивация, 
асфалтовият слой, с който са покрити замърсени земни маси и др.  

Въздействието ще бъде локално и временно до овладяване на аварията.  
Замърсяването на компонента почви и растителност може да се получи и 

от аварии, свързани с разлив на различни химикали или експлозия при 
съхраняването им. Въздействието ще бъде локално и временно до овладяване на 
аварията и не се очаква кумулативно въздействие.  

Не се очаква кумулативен ефект върху ландшафтите от дейностите по 
извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”, 
експлоатацията на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” и Националното 
хранилище за ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци. Тяхната 
експлоатацията не е свързана с наличието на източници на имисии във въздуха, 
генериране на замърсени отпадъчни води в ландшафта или други, които биха 
могли да бъдат източници на значителни отрицателни въздействия, водещи към 
кумулативен ефект върху ландшафтите. Не се очаква и трансгранично 
въздействие върху ландшафтите от съседна Румъния. 

Г) Етап на закриване и рекултивация  
Етапът след закриване на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” се 

характеризира с положително въздействие върху ландшафтите. Предвидените 
дейности  са демонтаж и освобождаване на сгради и съоръжения от контрол. 
Визуалното възприемане на ландшафта няма да се променизначително.  

Рекултивацията на нарушените площи ще има положително въздействие 
върху компонента почва и ще дава възможност за различни видове ползване на 
земята. В зависимост от планираното ползване на територията на бившите 
блокове 1-4 на централата, е възможно да се появи нов ландшафт.  

В заключение, може да се направи следната прогноза за въздействията по 
време на и след извеждане от експлоатация, на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”:  

Вероятност за поява; По време на строителството 

Териториален обхват на въздействие 
(географски район; засегнато 
население):  

19,680 dka от площадката на АЕЦ 
„Козлодуй” 

Обратимост на въздействието 
(обратимо, необратимо):  

Обратимо 

Продължителност на въздействието 
(краткосрочно, средносрочно и 
дългосрочно):  

Краткосрочно, до провеждане на 
рекултивация  
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Честота на поява на въздействието 
(постоянно/временно):  

Временно 

Вид на въздействието 
(положително/отрицателно; 
пряко/непряко; вторично; кумулативно 
и синергично): 

Отрицателно, непряко 

 

4.7 Защитени територии и защитени зони  
Влияние на АЕЦ върху растителността и местообитанията в 

защитените територии (ЗТ) и Защитени зони (ЗЗ) в България  
Досега не са провеждани специализирани наблюдения върху 

радиоекологичния статус на растителността и местообитанията в ЗТ и ЗЗ, 
свързани с оценка на въздействие на АЕЦ “Козлодуй”. Резултатите от 
провеждания досега мониторинг на компонентите почва и растителност в район 
от 30km от АЕЦ „Козлодуй” дава основание да се направи заключението, че под 
влияние на централата не е променен съществено радиоекологичния статус на 
територията на оценяваните в ДОВОС – Защитени територии в района на с. 
Селановци и Защитени зони BG0000533 Острови Козлодуй, BG0000527 
Козлодуй, BG0000199 Цибър, BG0000614 Река Огоста, BG0000508 Река Скът по 
Директивата за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна 
и BG0002009 Златията по Директивата за опазване на дивите птици. Основание 
за това заключение са следните аргументи:  

1. Не е установено негативно въздействие върху естествената и 
производна растителност и селскостопанските култури на териториите на ЗЗ и 
ЗТ.  

2. Анализът на замърсяването на почвите в района на АЕЦ „Козлодуй” 
до 1999г. показва, че не може да се докаже принос на централата в 
съдържанията на 137Cs и 90Sr в почвите в ЗЗ и ЗТ. Като цяло функционирането на 
централата не е оказало влияние върху параметрите на почвите, което може да 
се приеме и за местообитанията като цяло. 

3. Наблюденията за замърсяването на почвите през 2009, 2010 и 2011 год. 
показват, че най-важните замърсители 90Sr и 137Cs са в концентрации по-ниски 
от други райони в страната, което показва че радиоекологичния статус на 
местообитанията в ЗЗ и ЗТ не е повлиян от експлоатирането на централата.  

Влияние на АЕЦ „Козлодуй” върху трансгранични територии  
Румънската територия, разположена в зоната около АЕЦ ”Козлодуй” е 

разгледана и оценена в настоящия ДОВОС. 
Границата на съседната държава Сърбия е разположена на разстояние 

около 100km от АЕЦ ”Козлодуй”, следователно нейната територия не подлежи 
на оценка.  
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Влияние на ИП за извеждане от експлоатация на блоковете 1-4 на 
АЕЦ „Козлодуй” върху растителността и местообитанията в ЗПТ и 
Защитени зони  

А) Етап на подготовка за извеждане от експлоатация (ЕПИЕ) 
Дейностите, които са предвидени в етапа на подготовка на блокове 1-4 на 

АЕЦ „Козлодуй” за ИЕ са предимно строителни и ще се осъществят на 
площадката на централата. Не се очакват преки нерадиационни въздействия 
върху Защитените територии и Защитените зони от тях.  

В периода на ЕПИЕ се очаква замърсяване на въздуха с неорганизирани 
емисии свързани с изпусканите в атмосферата  СО, NOx, SO2, въглеводороди, 
сажди и прах отделян по време на подравняване на площадката на Цеха, 
изкопните и други земни работи, разтоварване и претоварване на насипни 
материали. Това замърсяване на въздуха се оценявава като незначително в 
рамките на работния ден до завършване на етапа на строителството и не се 
очаква да окаже негативно въздействие на съседно разположените ЗПТ и ЗЗ.  

Като източник на радиационни въздействия може да се приеме 
генерирането на твърди радиоактивни отпадъци от демонтаж и замърсени 
строителни материали. При спазване на възприетите правила за безопасност, 
отрицателни радиологични въздействия от този вид отпадъци не се очакват 
върху ЗПТ и ЗЗ. 

Б) Етап 1 на извеждане от експлоатация(ИЕ) 
Дейностите, които са предвидени в този етап са:  Подготовка за 

Безопасно съхранение; Безопасно съхранение на реакторните отделения и 
Демонтаж на оборудването извън Зоната за Безопасно съхранение. Дейностите 
по границата на зоната за БС ще се извършват в закрити пространства и не 
представляват опасност за ЗТ и ЗЗ, разположени в прилежащите на АЕЦ 
„Козлодуй” територии. 

Значителна част от дейностите в зоната за БС не са свързани с 
генериране на източници на въздействия върху компоненти на ЗТ и ЗЗ. 
Източниците на нерадиационно замърсяване и потенциално въздействие върху 
отделни компоненти на околната среда са свързани с дезактивацията на 
различно оборудване. В процеса на дезактивация е възможно замърсяване с 
химикали, които се ползват за нея. Тъй като е предвидено дезактивацията да се 
провежда в закрити помещения, замърсяване е възможно само в случаи на 
авария, при транспорт и съхранение на тези материали. При ефективно 
изпълнение на предвидените дейности по дезактивация не се очаква 
въздействие върху компоненти на ЗПТ и ЗЗ. 

Нерадиоактивни отпадъци, чиято стойност на измерената мощност на 
дозата на гама лъчението не превишава 0.3µSv/h, ще бъдат депонирани на 
съществуващото депо за нерадиоактивни отпадъци. След неговото запълване ще 
се  извърши разширяване на депото, така, че да може да поеме отпадъците през 
следавщите 15 години. При наличието и прилагането на програма за управление 
на отпадъците, включително опасните, не се очакват отрицателни въздействия 
върху разположените в близост до АЕЦ „Козлодуй” ЗТ и ЗЗ.  

По време на етап 1 от ИЕ ще бъдат генерирани газообразни емисии от  
нерадиоактивни организирани и неорганизирани източници. Такива са  
площадка на трошачките, която ще отделя основно прах,  аварийни дизел 



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 4 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 4/Стр. 39 от  86 

 

генератори - прах (PM10), VOC, SO2, NOx, и CO2, съоръжение за третиране и 
кондициониране на твърди радиоактивни отпадъци - SO2, HCl, CO, диоксини и 
фурани и съоръжения за вътрешен и външен транспорт - прах (PM10), NOx от 
дизеловото гориво. В проекта трябва да се предвидят технически решения за 
поддържането на нивата на всички изхвърляния в съответствие с тези 
разрешени в лиценза, което ще гарантира опазването на компоненти на ЗТ и ЗЗ 

Потенциален източник на радиационно замърсяване може да бъде 
демонтажът на машинна зала. Обособени са 3 категории обекти - І категория – 
оборудване без замърсяване, ІІ – потенциално замърсено оборудване и ІІІ - 
замърсено оборудване. Материалите от І и ІІ категория ще бъдат измерени 
преди освобождаването от контрол, а замърсеното оборудване ще се третира 
като радиоактивен отпадък. Част от радиоактивните отпадъци - главно бетон и 
епоксидна смола от подовите покрития подлежат на съхранение и погребване. 
Необходима е предварителна програма за демонтаж, чието стриктно изпълнение 
следва да гарантира опазването на околната среда, в ЗПТ и ЗЗ.  

В) Етап 2 на извеждане от експлоатация(ИЕ)  
Дейностите, които са предвидени в този етап са: Отложен демонтаж на 

оборудването в рамките на Зоната за Безопасно съхранение; Транспорт на 
освободените от контрол демонтирани материали; Съхраняване на РАО за 
протичане на естествен радиоактивен разпад; Освобождаване от контрол на 
площадката и сградите за използване за други цели.  

Предвидените дейности не представляват източник на замърсяване на 
компоненти на околната среда в ЗТ и ЗЗ, като прилагането на разработени в 
проекта мерки за безопасност ще гарантира и през този подетап опазването на 
прилежащите участъци на ЗТ и ЗЗ. Не се очакват кумулативни ефекти от 
нерадиационни и радиационни въздействия върху ЗТ и ЗЗ от експлоатация на 
блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”, експлоатацията на блокове 5 и 6 на АЕЦ 
„Козлодуй” и Националното хранилище за радиоактивни отпадъци.  

От изброените в проекта, като най-вероятни аварии за растителността и 
местообитанията в ЗТ и ЗЗ от значение са пожарите, прекъсване на процеси, 
разливи, наводнения, експлозии, падане на товари, пътни инциденти и др. 
аварии, които могат да се случат в открити пространства. Негативно 
въздействие върху ЗТ и ЗЗ е възможно от разливи на различни химикали, 
експлозия в процеса на съхраняването им и пожари. Тези въздействия ще бъдат 
само локални и временни, до овладяване на авариите. Това дава основание да се 
направи извода, че не се очакват трансгранични въздействия върху защитените 
зони на румънска територия.  

Г) Етап на закриване и рекултивация 
Предвидените дейности не представляват източник на замърсяване на 

компоненти на околната среда в ЗТ и ЗЗ, като прилагането на разработени в 
проекта мерки за безопасност ще гарантира и през този подетап опазването на 
прилежащите участъци на ЗТ и ЗЗ. 

В заключение, може да се направи следната прогноза за въздействията по 
време на и след извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”:  

Вероятност за поява; по време на строителството 
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Териториален обхват на въздействие 
(географски район; засегнато 
население):  

локално 

Обратимост на въздействието 
(обратимо, необратимо):  

обратимо 

Продължителност на въздействието 
(краткосрочно, средносрочно и 
дългосрочно):  

краткосрочно, до провеждане на 
рекултивация  

Честота на поява на въздействието 
(постоянно/временно):  

временно 

Вид на въздействието 
(положително/отрицателно; 
пряко/непряко; вторично; кумулативно 
и синергично): 

непряко,вторично 

Изводи: 
1. Очакваните отрицателни въздействия върху защитените зони от 

европейската мрежа Натура 2000 са разгледани подробно и са оценени в 
Комплексната оценка за съвместимост, която е неотменна част от настоящия 
ДОВОС.  

2. Направеният анализ на потенциалните нерадиационни и радиационни 
въздействия дава възможност да се направи заключението, че при спазване на 
възприетата технология, при възприемане на Алтернатива 2 и при съблюдаване 
на предложените мерки, реализирането на ИП няма да окаже отрицателно 
въздействие върху защитената зона „Златията” с код BG0002009 по Директивата 
за птиците, както и върху защитените зони „Острови Козлодуй”с код BG000533, 
„Река Огоста” с код BG0000614, „Река Скът” с код BG0000508, „Козлодуй“ с 
код BG0000527 и „Цибър“ с код BG0000199 по Директивата за 
местообитанията.  

3. Съгласно официално получената информация от Румъния за целите на 
ДОВОС в 30-километровата зона около АЕЦ “Козлодуй” попадат три защитени 
зони. Защитена зона ROSCI0045 е по Директивата за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, а Защитени зони ROSPA0010 и 
ROSPA0023 са по Директивата за птиците.  

4. В заключение следва да се подчертае, че Защитените зони по двата 
бряга на р. Дунав са взаимно свързани и образуват сложен екологичен 
комплекс, който трябва да бъде разглеждан като едно цяло. При спазване на 
възприетата технология за ИЕ отрицателното въздействие върху екологичния 
комплекс от ЗЗ в резултат на демонтирането на 4-те блока на АЕЦ ”Козлодуй, 
ще бъде незначително.  
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4.8 Минерално разнообразие  
Няма да бъдат използвани минерални ресурси за осъществяване на 

проекта. По тази причина не се очаква с неговото реализиране те да бъдат 
повлияни. 

По време на закриването и рекултивацията на нарушените терени не се 
очакват нерадиологични и радиологични въздействия върху земните недра.  

В заключение, може да се направи следната прогноза за  въздействията 
по време на и след извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ 
„Козлодуй”:  

По време на извеждане от експлоатация 

Вероятност за поява; голяма 

Териториален обхват на 
въздействие(географски район; 
засегнато население):  

 в района на обсъжданата площ - локално 

Обратимост на въздействието 
(обратимо, необратимо):  

въздействието не се очаква да бъде 
обратимо в случай, че се отключат 
инженеро-геоложки процеси. 

Продължителност на 
въздействието(краткосрочно, 
средносрочно и дългосрочно):  

краткосрочно 

Честота на поява на въздействието 
(постоянно/временно):  

по време на натоварпване на площите с 
техника  и извършване на демонтажните 
работи 

След извеждане от експлоатация 

Вероятност за поява  малка, само при извършване на отложен 
демонтаж 

Териториален обхват на 
въздействие(географски район; 
засегнато население):  

в района на обсъжданата площ- локално 

Обратимост на въздействието 
(обратимо, необратимо):  

 необратимо 

Продължителност на 
въздействието(краткосрочно, 
средносрочно и дългосрочно):  

краткосрочно 

Честота на поява на въздействието 
(постоянно/временно):  

по време на натоварване на площта с 
техника  и извършване на демонтажните 
работи 
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4.9 Биоразнообразие  
4.9.1 Флора и растителност  
Оценено е влиянието на ИП за извеждане от експлоатация на блоковете 

1-4 на АЕЦ „Козлодуй” върху флората и растителността. 

А) Етап на подготовка за извеждане от експлоатация (ЕПИЕ) 
През етап ЕПИЕ ще се осъществят дейностите: строителство на Цех за 

намаляване на размерите и дезактивизация на материали; изграждане на 
площадки за временно безопасно съхраняване на радиоактивни материали от 
дейностите по извеждане от експлоатация на блоковете и площадка за 
нерадиоактивни отпадъци. 

При провеждане на строителните дейности по изграждане и въвеждане в 
екплоатация на площадки за управление на материали от извеждането от 
експлоатация, пътната инфраструктура и 300m подкранов релсов път ще бъдат 
засегнати отделни индивиди и растителни съобщества от зелената система на 
АЕЦ „Козлодуй”. От изкопно-насипни работи ще бъдат засегнати елементи на 
зелената система на следните площи: 60х30m за площадка 1а, 1816m2 за 
площадка 1б и 55х58m за площадка 2. За площадка 3, на която ще се съхраняват 
нерадиоактивни материали от дейностите по извеждане от експлоатация при нея 
не се очаква да бъдат засегнати растителни групировки.  

През този етап ще бъдат генерирани твърди радиоактивни отпадъци от 
демонтаж и замърсени строителни материали, които ще подлежат на по-
нататъшна обработки и експлоатационни радиоактивни отпадъци, които се 
съхраняват в хранилищата на СК. При спазване на възприетите правила за 
безопасност, от този вид отпадъци не се очаква негативно въздействие върху 
флората и растителността в съседните територии.  

В периода на ЕПИЕ се очаква замърсяване на въздуха с неорганизирани 
емисии свързани с изпусканите в атмосферата СО, NOx, SO2, въглеводороди, 
сажди и прах от двигателите с вътрешно горене на транспортните средства, 
които обслужват обекта в този период и прах, който ще се отделя по време на 
подравняване на площадката на ЦНРД, изкопните и други земни работи, 
разтоварване и претоварване на насипни материали. Това замърсяване на 
въздуха се оценявава като незначително в рамките на работния ден до 
завършване на етапа на строителството и не се очаква да окаже негативно 
въздействие върху флората и растителността на съседно разположените 
територии.  

Б) Етап 1 на извеждане от експлоатация(ИЕ)  
Дейностите, които са предвидени в етап 1 са: Подготовка за Безопасно 

съхранение; Безопасно съхранение на реакторните отделения (в тази зона 
попадат РО на блокове 1 и 2, РО на блокове 3 и 4 и естакадите между тях) и 
Демонтаж на оборудването извън Зоната за Безопасно съхранение, което 
включва: временното съхранение на нерадиоактивни отпадъци и материали; 
раздробяване и дезактивация на материали; генериране газообразни емисии от 
нерадиоактивни организирани и неорганизирани източници.  Нерадиологично 
въздействие върху флората и растителността от временното съхранение на 
нерадиаоктивни отпадъци и материали не се очаква. Нерадиоактивни отпадъци, 
чиято стойност на измерената мощност на дозата на гама лъчението не 
превишава 0.3µSv/h, ще бъдат депонирани на съществуващото депо за 
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нерадиоактивни отпадъци. След неговото запълване ще се извърши 
разширяване на депото, така, че да може да поеме отпадъците през следващите 
15 години. При наличието и прилагането на  програма за управление на 
отпадъците, включително опасните, не се очакват значими отрицателни 
въздействия върху флората и растителността на разположените в близост до 
АЕЦ „Козлодуй” територии. 

Дейностите по границата на зоната за БС ще се извършват в закрити 
пространства и не представляват опасност за флората и растителността в 
прилежащите на АЕЦ „Козлодуй” територии. 

Източниците на замърсяване и потенциално въздействие върху флората и 
растителността са свързани с дезактивацията на различно оборудване. Във 
връзка с това в проекта трябва да се предвиди точно начина на  третиране на 
радиоактивните отпадъци и утайки .  

Освен радиоактивно замърсяване, в процеса на дезактивация е възможно 
замърсяване с химикали, които се ползват за дезактивация, като фосфорна 
киселина, оксалова киселина, продукти за цериев процес и др. Тъй като е 
предвидено дезактивацията да се провежда в закрити помещения, замърсяване е 
възможно само в случаи на авария, при транспорт и съхранение на тези 
материали.  

При ефективно изпълнение на предвидените дейности по дезактивация 
не се очаква въздействие върху флората и растителността.  

При демонтажът на машинна зала са обособени 3 категории обекти - І 
категория – оборудване без замърсяване, ІІ – потенциално замърсено 
оборудване и ІІІ - замърсено оборудване. Материалите от І и ІІ категория ще 
бъдат измерени преди освобождаването от контрол, а замърсеното оборудване 
ще се третира като радиоактивен отпадък. Част от радиоактивните отпадъци - 
главно бетон и епоксидна смола от подовите покрития подлежат на съхранение 
и погребване. Необходима е предварителна програма за демонтаж, чието 
стриктно изпълнение следва да гарантира опазването на флората и 
растителността. 

По време на етап 1 от ИЕ ще бъдат генериране газообразни емисии от  
нерадиоактивни организирани и неорганизирани източници. Такива са  
площадка на трошачките, която ще отделя основно прах,  аварийни дизел 
генератори - прах (PM10), VOC, SO2, NOx, и CO2, съоръжение за третиране и 
кондициониране на твърди радиоактивни отпадъци - SO2, HCl, CO, диоксини и 
фурани и съоръжения за вътрешен и външен транспорт - прах (PM10), NOx от 
дизеловото гориво. В проекта трябва да се предвидят технически решения за 
поддържането на нивата на всички изхвърляния в съответствие с тези 
разрешени в лиценза, което ще гарантира опазването на флората и 
растителността на площадката и в съседните територии. 

В) Етап 2 на извеждане от експлоатация(ИЕ) 
Дейностите, които са предвидени в етап 2 на ИЕ са: Отложен демонтаж 

на оборудването в рамките на Зоната за Безопасно съхранение; Транспорт на 
освободените от контрол  демонтирани материали; Съхраняване на РАО за 
протичане на естествен радиоактивен разпад; Освобождаване от контрол на 
площадката и сградите за използване за други цели.  

Предвидените дейности не представляват източник на замърсяване на 
компоненти на околната среда, като прилагането на разработени в проекта 
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мерки за безопасност ще гарантира и през този етап опазването на флората и 
растителността в прилежащите територии. 

Процесът на извеждане от експлоатация е свързан с редица дейности, 
които имат за цел привеждането на ядреното съоръжение в състояние на 
кратковременно безопасно съхранение (Етап 1) и след това демонтаж на 
съоръженията в зоната на БС (Етап 2). Основните дейности за тези два етапа са 
описани подробно в глава 1. Анализът на тези дейности показва, че може да се 
очаква потенциално въздействие върху отделни растителни видове и растителни 
съобщества. Във връзка с това още преди началото на периода на безопасното 
съхранение се предвижда изпълнението на редица дейности, които са свързани с 
намаляване на потенциалните опасности. За флората потенциалните 
отрицателни въздействия са свързани с горими и опасни материали и 
радиоактивни отпадъци. Във връзка с това за предотвратяване на отрицателните 
въздействия върху флората е необходимо да се осигури своевременното им 
отстраняване и безопасно съхраняване. За изпълнението на поставената цел на 
проекта “поддържането на нивата на всички изхвърляния в съответствие с 
нивата разрешени в лиценза” трябва да се разработят конкретни технически 
решения, които да гарантират безопасността за околната среда, в това число и за 
флората.  

При осъществяване на дейностите по границата на зоната за БС и 
изпълнение на строителни мерки за подготовка за БС не се очаква пряко 
въздействие върху растителността и местообитанията. С радиационен риск е 
свързан само демонтажа на оборудването.  

Независимо, че дейностите по границата на зоната за БС ще се 
извършват в закрити пространства и не представляват опасност за 
растителността от площадката на АЕЦ „Козлодуй”, както и прилежащите земи 
заети с растителност, може да се предположи, че „строителните мерки” ще 
засягат само от част от територията на площадката на АЕЦ „Козлодуй” и няма 
да окажат въздействие върху флората и растителността в прилежащите 
територии.  

Въздействие върху флората и растителността може да се очаква от 
дейностите, които могат да бъдат източник на замърсяване на околната среда, 
свързани с дезактивацията на различно оборудване.  

Предвижда се да се използуват различни методи за дезактивация, 
описани в глава 1, като при изпълнение на тези дейности не се очаква пряко 
въздействие върху растителността. След провеждане на дезактивацията 
възможните източници на замърсяване на местообитанията са различни 
отпадъци, утайки и води, които се ползват за технологични нужди. При 
ефективна работа на системите за водоочистка не се очаква въздействие върху 
растителността от разлив на води.  

Освен радиоактивно въздействие, в процеса на дезактивация е възможно 
негативно въздействие от химикалите, които се ползват за дезактивация, като 
фосфорна киселина, оксалова киселина, продукти за цериев процес и др. в 
случаи на авария при транспорт и съхранение на тези материали.  

При ефективно изпълнение на предвидените дейности по дезактивация 
не се очаква въздействие върху флората и местообитанията на площадката на 
АЕЦ „Козлодуй”, както и прилежащите територии.  
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В [156] е посочено, че ще се строи нова сграда за ЦНРД уточнено е 
местоположението на Цеха, необходимата площ за него и спомагателните 
дейности (обслужващи зони и помещения), депонирането на земните маси, 
съхранение на хумусния слой и др.  Въздействие от изграждането на Цеха върху 
флората няма да има.  

В периода на експлоатация на Цеха, тъй като основните дейности са 
свързани с радиационен контрол при раздробяването и дезактивация на 
различно оборудване, техника материали и др., не се очаква негативно 
въздействие върху флората и местообитанията.  

По време на извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ 
„Козлодуй” ще се генерират течни и твърди радиоактивни отпадъци, като 
лимитите за изхвърлянията на течни отпадъци се приемат значително по-ниски 
от лимитите по време на нормална експлоатация на блокове 1 до 4 на АЕЦ 
”Козлодуй” и те са дефинирани в лиценза на блоковете за състояние “Е”. Това 
означава, че и предполагаемото въздействие върху растителността в етапа на 
извеждане от експлоатация ще бъде много по-ниско в сравнение с периода на 
нормална експлоатация на АЕЦ „Козлодуй”. За течните радиоактивни отпадъци 
в техническата спецификация е предвидена преработка до получаване на 
отпадък наричан кубов остатък. По този начин ще се постига минимизиране на 
отпадъците и дългосрочното и безопасното изолиране от околната среда.  

По време на Етап 2 от изпълнение на дейностите по ИЕ количеството на 
радиоактивните емисии във водите е много под нивата по време на 
експлоатацията на блоковете. Това означава, че няма да има въздействие върху 
флората в района на АЕЦ “Козлодуй” както и на прилежащите й територии.  

Видът и количествата на радиоактивни отпадъци от дезактивация на 
демонтирано оборудване ще бъдат уточнени след изготвянето на проект на Цеха 
за намаляване на размерите и дезактивация на демонтираното оборудване.  

За очакваните радиационни въздействия върху флората от 
радиоактивните материали, които се съхраняват в хранилища и могилници, 
циментирани материали, изолирани с асфалтов слой почви и др., трябва да се 
изясни, дали след извеждане от експлоатация, те ще се съхраняват на същите 
места или ще се преместват.  

При организирана система за събиране и транспорт на отпадъците, 
въздействието върху флората и местообитанията може да се минимизира. За 
битовите отпадъци се предвижда събиране в специално поставени съдове и 
контейнери, като последните периодично ще се извозват на регионалното депо 
“Оряхово”. За строителните отпадъци се предвижда да бъдат сключвани 
договори с външни фирми, които ще бъдат задължавани да извозват и 
депонират строителните отпадъци на определените от АЕЦ „Козлодуй”  места.  

Във връзка с разработената “Програма за управление на нерадиоактивни 
отпадъци в АЕЦ “Козлодуй”, са идентифициране всички видове опасни 
отпадъци и са определяне на техните количества.  При изпълнение на програма 
за управление на всички видове отпадъци, които ще се генерират по време на 
извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй” не се очаква 
въздействие на конвенционални отпадъци върху флората и местообитанията.  

От най-вероятните аварии, от значение за флората са пожари, прекъсване 
на процеси, разливи, наводнения, експлозии, падане на товари, пътни инциденти 
и др. аварии, които могат да се случат в открити пространства. Негативно 
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въздействие върху флората е възможно от разливи на различни химикали, 
експлозия в процеса на съхраняването им и пожари. Тези въздействия ще бъдат 
само локални и временни, до овладяване на авариите.  

Не се очаква и кумулативен ефект върху флората и растителността от 
дейностите по извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”, 
експлоатацията на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”, експлоатацията на СПИ и 
Националното хранилище за радиоактивни отпадъци, тъй като при 
експлоатацията на всички изброени обекти е поставено като основна цел 
поддържането на нивата на всички изхвърляния в съответствие с разрешените в 
лиценза и се прилагат конкретни технически решения, които  гарантират 
безопасността за околната среда. По време на извеждането от експлоатация на 
блокове 1- 4 на АЕЦ “Козлодуй” не се очакват трансгранични въздействия 
върху флората и растителността на Румъния. 

Г) Етап на закриване и рекултивация 
Завършването на извеждането от експлоатация включва изпълнението на 

всички дейности, предвидени на Етап 1 и Етап 2 на този процес. Това означава 
голямо намаляване на всички радиационни и нерадиационни емисии в околната 
среда, съгласно опита на EWN [50]. Следователно след завършване на процеса 
на извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” не се очакват 
отрицателни въздействия върху флората. Не се очакват и трансгранични 
въздействия.  

В заключение, може да се направи следната прогноза за въздействията по 
време на и след извеждане от експлоатация, на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”:  

Вероятност за поява; по време на строителството 

Териториален обхват на въздействие 
(географски район; засегнато 
население):  

локално 

Обратимост на въздействието 
(обратимо, необратимо):  

обратимо 

Продължителност на въздействието 
(краткосрочно, средносрочно и 
дългосрочно):  

краткосрочно, до провеждане на 
рекултивация  

Честота на поява на въздействието 
(постоянно/временно):  

временно 

Вид на въздействието 
(положително/отрицателно; 
пряко/непряко; вторично; кумулативно 
и синергично): 

непряко,вторично 
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4.9.2 Фауна  
А) Етап на подготовка за извеждане от експлоатация (ЕПИЕ)  
При подготовка на извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ 

“Козлодуй” и обслужващата ги инфраструктура, са възможни следните преки и 
косвени нерадиационни въздействия върху животинските видове и техните 
местообитания: 

Вероятни въздействия върху животинските видове, техните 
местообитания и потенциални рискове:  

Унищожаване на местообитания  
Пряко унищожаване на природни местообитания и местообитания на 

видове, следствие на дейностите по подготовка за извеждане от експлоатация, 
свързани с изкопаване на земна маса, изкореняване на полуестествена 
растителност, депониране на отпадъци от дейността върху полуестествена и 
културна растителност, увреждане при създаване и поддържане на 
необходимата за извеждане от експлоатация инфраструктура.  

Смъртност на индивиди  
Унищожаване на индивиди при пряко унищожаване на техни 

местообитания, включително при рекултивиране и поддържане на 
необходимата инфраструктура в границите на естествено разпространение на 
популациите им, възможна смъртност при увеличаване на популациите на 
инвазивни видове – врагове или конкуренти на растителни и животински 
видове, предмет на опазване в съседно разположените защитени зони, 
фрагментиране на местообитанията на видове.  

Прогонване на животни заради засилено човешко присъствие  
Шумово и светлинно замърсяване, усилено антропогенно присъствие при 

подготовката за извеждането от експлоатация на блоковете, води до прогонване 
на индивиди и съответно увреждане на нормалната популационна структура.  

Въз основа на опита на EWN [50] увеличаването на шума и човешкото 
присъствие няма да има негативно влияние върху фауната.  

Нахлуване на чужди инвазивни видове в природните местообитания. 
Инвазия на експанзираща широкоспектърна фауна  

Б) Етап 1 на извеждане от експлоатация  
При извеждането от експлоатация на четирите блока и рекултивирането 

на терена е вероятно създаването на «нови» местообитания с начална фаза на 
сукцесия и внасяне на чужди, инвазивни и синантропни животни, плевелни и 
рудерални видове растения, които променят видовата структура на 
местообитанията и местообитанията на видове, влошават природозащитното 
състояние и могат да бъдат врагове и конкуренти на видове растения и животни, 
обект на опазване в района, както и на типични за местообитанията видове. 
Такива процеси са възможни и се очакват в района на ИП.  

Вероятни негативни нерадиационни въздействия по време на този етап 
са:  

- Унищожаване на бавно подвижни, дребни скрито живеещи животни 
и техните яйца, ларви и новородени при различните дейности 
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свързани с реализирането на инвестиционното предложение. Това 
въздействие е сравнително краткосрочно.  

- Унищожаване на почвените съобщества при изнасянето или внасяне 
на почвения слой. Краткосрочно въздействие, което е възстановимо; 

- Създаване на бариери, препятстващи естествения генетичен обмен 
при бавно подвижни животни. Краткосрочно временно въздействие. 
При изграждане на преградни съоръжения;  

- Безпокойство на животните, следствие от увеличаване на шума и 
други дразнители. Постоянно дългосрочно въздействие;  

- Повишена опасност от пожари при засиленото антропогенно 
присъствие. Дългосрочно въздействие с нисък процент на вероятна 
поява;  

- Неволно внасяне на инвазивни видове и създаване на предпоставки 
за инвазивна експанзия. Дългосрочно въздействие, което може да 
има и кумулативен или синергичен ефект;  

- Пряко унищожаване или увреждане на местообитания при изкопните 
дейности. Невъзстановимо въздействие.  

- Радиологични въздействия върху флората не се очакват. 
Потенциални източници на радиационни въздействия могат да бъдат 
само аварии като: разлив на течни радиоактивни отпадъци от 
дезактивация, разлив на химични препарати за дезактивация и др.  В 
случаи, че аварията обхване територия извън цеха предполагаемите 
въздействията ще бъдат отрицателни, локални, временни – до 
овладяване на аварията.  Възможни са и кумулативни ефекти, ако 
аварията съвпадне с други източници на радиоактивно замърсяване. 

В) Етап 2 на извеждане от експлоатация  
При втория етап от извеждането от експлоатация на четирите блока 

освен горепосочените, са възможни и следните промени с по-дълготраен 
характер: 

- Промени в структурата на съобществата от безгръбначни и други 
видове дребни гръбначни. Дългосрочно въздействие, което може да 
има и кумулативен или синергичен ефект;  

- Промяна в условията на средата, водеща до вероятна промяна в 
съобщества на животни. Дългосрочно въздействие, което може да 
има и кумулативен ефект.  

В таблица 4.9.2-1 са обобщени вероятни видове въздействия, 
произтичащи от инвестиционните намерения и тяхната връзка с:  

- обхвата по отношение местоположението им спрямо защитените 
зони; 

- на коя фаза от изпълнение на проекта е вероятно да възникнат; по 
отношение ефекта върху местообитанията и видовете дали 
въздействията имат дълготрайно въздействие или имат временен 
ефект; по отношение времетраенето на въздействията дали 
въздействията са постоянни, краткосрочни, периодични, инцидентни 
(не се предполага задължително да възникнат); 

- с кои други въздействия на инвестиционното предложение имат 
комбинирано влияние върху даден параметър за Благоприятното 
природозащитно състояние на видовете и местообитанията от 
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животинските видове, предмет на опазване в близко разположените 
ЗЗ. Оценяват се връзките между преките въздействия.  Ще се 
оценява комбинираният ефект върху тях;  

- какви други планове, програми и инвестиционни намерения може да 
имат кумулативен ефект.  

Таблица 4.9.2-1 Обобщени вероятни видове въздействия, 
произтичащи от инвестиционното предложение  

Вид въздействие Обхват на 
въздействието 
(в рамките на 
ИП, в близост 

до ЗЗ)  
 

Фаза на 
въздействие  

Трайност  
Периодичност  

Възможни 
комбинирани 
въздействия  

Възможни 
кумулативни 
въздействия 

(други 
проекти)  

Пряко 
унищожаване на 
антропогенизирани 
местообитания 

Извън 
границите на 
ЗТ и ЗЗ –но в 
съседство с 
три ЗЗ.  

При извеждане 
от 
експлоатация 
на блоковете, 
краткосрочно, 
временно и 
обратимо 

Временно 
увреждане 
качеството на 
съседни 
местообитания 
при извършване 
на дейностите по 
извеждане от 
експлоатация  
Прогонване на 
индивидите 
заради шумово 
замърсяване и 
засилено 
човешко 
присъствие при 
изграждане на 
ЦНРД и 
Площадки за 
управление на 
материали от 
дейностите по 
ИЕ  
Създаване на 
нови екотони и 
промяна на 
антропогенни 
местообитания, 
главно в района 
ИП. 

Възможни са 
при 
евентуалните 
аварии и 
инциденти чрез 
замърсяване на 
въздуха, води и 
почви 

Фрагментация на 
антропогенните 
местообитания 

Изключително 
в района на 
ИП 

По време на 
реализиране на 
ИП 
краткосрочно 
и временно 

Частично 
фрагментиране 
на малоценни 
местообитанията 
в района на 

Съществуваща 
инфраструктура, 
обслужваща 
двата блока. 
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Вид въздействие Обхват на 
въздействието 
(в рамките на 
ИП, в близост 

до ЗЗ)  
 

Фаза на 
въздействие  

Трайност  
Периодичност  

Възможни 
комбинирани 
въздействия  

Възможни 
кумулативни 
въздействия 

(други 
проекти)  

площадките на 
блоковете 
Прогонване на 
индивидите 
заради шумово 
замърсяване и 
човешко 
присъствие при 
изграждане на 
ЦНРД и 
Площадки за 
управление на 
материали от 
дейностите по 
ИЕ. 

Прогонване на 
животни заради 
засилено човешко 
присъствие при 
изграждане на 
ЦНРД и Площадки 
за управление на 
материали от 
дейностите по ИЕ. 

Единствено в 
района на ИП 

По време на 
дейностите, 
свързани със 
закриването.  
Временно  
краткотрайно 

Има 
комбинирано 
въздействие 
върху качеството 
на 
местообитанията, 
както и може да 
спомогне за 
увреждане и 
прекъсване на 
евентуални 
биокоридори. 
Този ефект се 
отнася основно 
за водолюбиви 
птици 

Съществуваща 
инфраструктура 
в съчетание с 
дейностите по 
закриване на 
двата блока и 
последващата 
рекултивация.  

Шумово 
замърсяване  

Основно в 
района на ИП  

При извеждане 
от 
експлоатация 
Краткотрайно 
Временно 
 
 

Чрез прогонване 
на чувствителни 
видове птици и 
бозайници  

Съществуваща 
инфраструктура 
и дейности по 
закриването на 
реакторите. 

Нахлуване на 
чужди видове в 
антропогенизирани 
местообитания 

Основно в 
района на ИП, 
извън ЗЗ  

При извеждане 
от 
експлоатация 
Дълготрайно 

 Няма такива 
вероятности 
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Вид въздействие Обхват на 
въздействието 
(в рамките на 
ИП, в близост 

до ЗЗ)  
 

Фаза на 
въздействие  

Трайност  
Периодичност  

Възможни 
комбинирани 
въздействия  

Възможни 
кумулативни 
въздействия 

(други 
проекти)  

Постоянно  
 

По време на извеждането от експлоатация на блокове 1- 4 на АЕЦ 
“Козлодуй” не се очакват трансгранични въздействия върху фауната.  

Г) Етап на закриване и рекултивация 
Демонтажът и освобождаване от контрол на сгради, съоръжения и 

отпадъци ще окаже положително въздействие върху различните групи 
гръбначни и безгръбначни животни.  

В заключение, може да се направи следната прогноза за  въздействията 
по време на и след закриване на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”:  

Вероятност за поява; по време на строителството 

Териториален обхват на въздействие 
(географски район; засегнато 
население):  

19,680 dka от територията на АЕЦ 
„Козлодуй” 

Обратимост на въздействието 
(обратимо, необратимо):  

необратимо 

Продължителност на въздействието 
(краткосрочно, средносрочно и 
дългосрочно):  

краткосрочни, до завършване на 
рекултивацията  

Честота на поява на въздействието 
(постоянно/временно):  

временно 

Вид на въздействието 
(положително/отрицателно; 
пряко/непряко; вторично; кумулативно 
и синергично): 

отрицателно, пряко 
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4.10 Материално и културно наследство  
При оценката на въздействие на процесите по извеждане от експлоатация 

върху материалното и културно наследство трябва да се отчита факта, че всички 
дейности по ИЕ се извършват в рамките на площадката на АЕЦ “Козлодуй”.  

Това означава, че въздействие върху материалното и културно 
наследство може да има само ако това наследство се намира в близост до 
площадката на централата.  

А) Етап на подготовка за извеждане от експлоатация (ЕПИЕ) 
Възможностите за опазване на археологическото наследство, 

разположено в близост до територията на обекта, и мерките за предотвратяване, 
намаляване или компенсиране на негативните въздействия върху културно-
историческото наследство включват:  

- Организацията и извършването на строителните работи следва да 
бъдат подчинени на опазване и съхраняване на паметниците на 
културата, особено по време на строителни работи и евентуално 
извозване на земните маси – дейности, които крият риск от 
увреждане и създават опасност от разрушения върху вече разкрити и 
изявени, или все още неразкрити археологически паметници на 
културата;  

- При евентуално разкриване на нови археологически паметници на 
разглежданата територия, при реализирането на инвестиционното 
предложение, следва незабавно да бъдат информирани съответните 
органи и институции, и предприети действия, съгласно нормативната 
уредба в Република България;  

- За всички други действия, засягащи археологически паметници на 
културата, се носи административна или наказателна отговорност в 
съответствие с действащото в страната на съответния етап 
законодателство.  

Б) Етап 1 на извеждане от експлоатация 
Дейностите от Етап 1 на извеждане от експлоатация не са свързани с  

преки нерадиологични и радиологични въздействия върху археологическите 
паметници на територията, при положение, че по време на организацията на 
работата (дейности по извеждане от експлоатация - демонтаж, обезвреждане, 
рязане, транспортиране, кондициониране) са спазени препоръките на базата на 
анализите и оценките.  

В) Етап 2 на извеждане от експлоатация  
Дейностите от Етап 2 на извеждане от експлоатация не са свързани с  

въздействия върху обектите на културното наследство.  
Не съществуват потенциални рискове за културното наследство от 

инциденти и аварии, възникващи в резултат от изпълнението на дейности в 
процеса на извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”, 
както и кумулативни ефекти и трансгранично въздействие. 

Г) Етап на закриване и рекултивация 
Не се очаква въздействие върху културното и историческо наследство. 
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В заключение, може да се направи следната прогноза за 
въздействията по време на и след извеждане от експлоатация на блокове 1-
4 на АЕЦ „Козлодуй”:  
Вероятност за поява; Не се очаква 

Териториален обхват на въздействие 
(географски район; засегнато 
население):  

Не се очаква 

Обратимост на въздействието 
(обратимо, необратимо):  

Не се очаква 

Продължителност на въздействието–  
(краткосрочно, средносрочно и 
дългосрочно):  

Не се очаква 

Честота на поява на въздействието 
(постоянно/временно):  

Не се очаква 

Вид на въздействието 
(положително/отрицателно; 
пряко/непряко; вторично; кумулативно 
и синергично): 

Не се очаква 

 

4.11 Здравен риск  
4.11.1 Здравен риск за персонала по време на ИЕ  
А) Етап на подготовка за извеждане от експлоатация (ЕПИЕ) 
Съгласно стратегията за ИЕ на блокове 1-4 [7], по време на 

подготвителният етап е необходимо да се изградят следните по важни нови 
съоръжения: Цех за намаляване на размерите и дезактивация на материалите от 
блокове 1 – 4 на АЕЦ „Козлодуй”, Площадки за управление на материали от 
дейностите по извеждане от експлоатация на блоковете, като две от площадките 
са предвидени за временно съхраняване на радиоактивни материали (РАМ) 
подлежащи на освобождаване от регулаторен контрол и една площадка за 
временно съхраняване на нерадиоактивни отпадъци (материали от демонтажа 
освободени от регулиране.  

Тези съоръжения ще се изградят на съществуващата площадка на АЕЦ 
„Козлодуй”.  

По време на строителството, съоръженията ще представляват източник 
на общ прах и шум. Генерираният общ прах и шум няма да достигат 
наднормени нива на повече от 100m и по отношение на населението няма да 
оказват неблагоприятен здравен ефект.  

Не се очаква и значително увеличение на транспортния поток, в резултат 
на машините, превозващи строителни материали.  

На общ прах и шум ще бъдат експонирани само строителните работници. 
По време на монтажните и строителните дейности някои работни групи ще 
бъдат експонирани и на общи и локални вибрации, на метални аерозоли, на 
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инфрачервена (ИЧ) и ултравиолетова (УВ) радиация (извършването на заварки). 
Към експозицията от тези вредни физични фактори има ефективни средства за 
колектива и лична защита и тяхното използване ще минимизира 
неблагоприятния здравен ефект.  

Б) Етап 1 на извеждане от експлоатация  
В Етап 1 са включени фазите на Подготовка и Контролиране на 

безопасно съхранение на реакторни отделения 1 и 2 и демонтаж на 
оборудването  извън зоната на безопасно съхранение.  

Демонтажът на оборудването извън Зоната на  безопасно съхранение, ще 
започне с оборудването в незамърсените сгради и машинна зала на блокове 1–4 
на АЕЦ „Козлодуй”, а именно:  

- Демонтаж на незамърсеното оборудване; 
- Демонтаж на турбините; 
- Демонтаж на втори контур. 
В стратегията за ИЕ на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” [7] се декларира, 

че всички дейности, които ще се провеждат трябва да бъдат съобразени с 
опазване здравето и безопасността на персонала и населението, както и защита 
на околната среда. Дейностите по извеждане от експлоатация са 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;  
- Други дейности, взаимодействащи си с дадената дейност.  
Изпълнението на всички по-горе изброени изисквания ще минимизират 

специфичния риск от лъчево натоварване на персонала, ангажиран със 
същинските дейности по демонтажа, дезактивацията и съхранението на 
радиоактивните и конвенционалн отпадъци.  

Дезактивация на МЗ  
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. При 
изпразване, измиване и вентилиране на резервоари за смазочни материали и 
горива се отстраняват потенциално съдържащи се в тях газове и се 
предотвратява риска от пожар или експлозия.  

При извършване на тези дейности, се очаква генериране на течни 
радиоктивни отпадъци.  Данните за периода 2009-2011г. показват ниски нива на 
газообразни изхвърляния от блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”.  
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Радиологичното въздействие върху хората, в резултат от облъчване от 
благородни газове или вдишване на I131 ще бъде абсолютно незначително в 
сравнение с това, получено от съответните изхвърляния по време на нормална 
експлоатация.  

Дейности по демонтажа на оборудването в МЗ  
При демонтажа на оборудването в МЗ ще се използва опита на 

ремонтния персонал, натрупан по време на плановите ремонти на 
съоръженията. За транспортиране на демонтираните компоненти до зоните за 
намаляване на размерите ще се използват съществуващите кранове в сградата. 
За оценка на тяхната работоспособност се изпълнява програма за оценка на 
остатъчния ресурс на съоръженията, включително основно подемно оборудване.  

Работниците, ангажирани с демонтажните дейности ще бъдат изложени 
на експозицията на:  

- Прах и метални аерозоли, включително и радиоактивни аерозоли. 
Прахът има дразнещ ефект върху лигавиците и горните дихателни 
пътища. Пасивната експозиция на метални аерозоли може да 
предизвика т.н. ”леярска треска”, протичаща като остра пневмонална 
реакция. Специфичния токсичен ефект зависи от вида на металните 
аерозоли. 

- Радиоактивните аерозоли са реален риск за вътрешно облъчване, 
което налага строг индивидуален дозиметричен контрол (Годишната 
граница за професионално облъчване е 20mSv, като натрупаната 
индивидуална ефективна доза за 5 поредни години не може да 
превишава 100mSv).  

- Азбест. При демонтажа на изолационните съоръжения ще се 
генерира прах, съдържащ азбестови частици. Известно е, че азбестът 
е доказан канцероген за 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 общи и локални вибрации, на ИФ и УВ радиация 
(извършването на заварки). Към експозицията на тези 
конвенционални фактори има ефективни средства за колектива и 
лична защита и тяхното използване ще минимизира 
неблагоприятния здравен ефект.  

Дейности в зоната на БС  
При изпълнение на дейностите по дезактивация в зоната на БС и 

специално при премахване на някои „горещи точки”, може да доведат до 
облъчване на персонала.  

Дезактивация на помещения и повърхности  
Независимо, че при всички системи на дезактивация се предвижда 

филтрираща вентилационна система, трудно може да се прецени, както степента 
на специфичния от лъчевото натоварване здравен риск, така и здравния риск 
вследствие на останалите физически и химически фактори на работната среда.  

За ограничаване на въздействието върху населението и работниците 
(както заетите с дейностите по ИЕ, така и останалия персонал), трябва да се 
разработят строги проектни изисквания и прогнозни дози по отношение на 
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ЦНРД, на площадките за временно съхраняване на радиоактивни материали от 
дейностите по извеждане от експлоатация на блоковете и площадка за 
нерадиоактивни отпадъци от ИЕ, които да ограничат максимално лъчевото 
натоварване и кумулативния лъчев ефект.  

Дейности по демонтажа на оборудването  
Най-вероятно отново ще се използват режещи и подемно-повдигащи 

машини и средства от различен калибър. Освен това, се предвижда инсталиране 
на съоръжение за преработка на твърди радиоактивни отпадъци, чрез стопяване 
с плазмена дъга, което не е обект на този ДОВОС.  Съоръжението за преработка 
на твърди радиоактивни отпадъци, чрез стопяване с плазмена дъга е обект на 
отделна процедура за ДОВОС.  

Дейности при контролиране на Безопасното Съхранение  
Контролирането на БС ще създаде само малко количество ниско или 

много ниско активни отпадъци (вентилационните филтри, кондензата, събран в 
спецканализацията, дъждовната вода, събрана около CK-1, отпадъци от 
спецпералнята и банята.  През целия период на БС се изпълняват дейности по 
събиране, сортиране, преработване и транспортиране на тези отпадъци. 

В периода на БС могат да възникнат радиационни опасности при 
подмяна на аерозолните филтри. Периодичните обходи и тестване на 
оборудването са рутинни дейности, при които е достатъчно да се контролира 
дозовото натоварване на персонала, който ги изпълнява. При спазване на 
правилата за безопасна работа не се очаква кумулативно въздействие върху 
персонала. 

В) Етап 2 на извеждане от експлоатация  
Тази фаза се характеризира с извършване на голям обем дейности по 

демонтаж на съоръженията в реакторно отделение. Съгласно опита на EWN [50] 
и данните, представени в раздел 11.4.1 ще имаме много слабо изхвърляне на 
аерозоли в околната среда, при извършване на демонтажа и от Цеха за 
намаляване на размерите и дезактивация на материали (ЦНРД) [156].  

Съгласно опита EWN [50] и данните, представени в 11.4.1 средната 
годишна ефективна доза по време на целия период на ИЕ е 200mSv за 350 
човека. Тази стойност на годишната ефективна доза включва облъчването при 
изпълнение на всички дейности при ИЕ, включвайки: демонтаж на активирани 
съоръжения, третиране, транспорт и съхраняване на РАО от демонтажа и 
експлоатационните РАО на 1-4 блокове, включително от Цеха за за намаляване 
на размерите и дезактивация на материали, и временно съхраняване, дейностите 
от следексплоатационния период и поддържането на всички необходими 
съоръжения, радиационната защита и не на последно място – охраната.  

Подробно данни за ефективните дози за облъчване на персонала при 
изпълнение на демонтажните дейности в зоната за безопасно съхраняване въз 
основа на опита EWN са представени в Приложение 11.4.1 на този доклад.  

Радиологични последствия за здравето на персонала могат да възникнат 
в случаи на неправилно товарене и транспорт на опасни отпадъци и неправилно 
съхраняване на радиоактивни отпадъци, и при извършване на демонтажни 
дейности. Въздействията ще бъдат отрицателни, локални, временни – до 
овладяване на инцидента.  

Като най-вероятни аварии, които могат да предизвикат риск за персонала 
е авария при подмяна на аерозолните филтри, или авария, свързана с разливане 
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на опасни химикали в процеса на дезактивация или при експлозия. Дори в тези 
случай риска за персонала ще бъде нисък, кратковременен и локален.  

При спазване на правилата за безопасна работа не се очаква 
кумулативно въздействие върху персонала.  

4.11.2 Здравен риск за населението 
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 /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 „Козлодуй” 
основното въздействие върху населението се получава от ядреното гориво при 
нормална експлоатация на централата. Оценка на риска за населението при 
авария е дадена в глава 1 раздел 1.14 на този ДОВОС. 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.  

Независимо от това въз основа на анализите, направени в Отчета по 
Анализ на Безопасността (ОАБ) при извеждане от експлоатация на 1 и 2 блокове 
[58] при най-тежката авария “Скъсване на HEPA филтър” с консервативни 
допускания, резултатите показват, че ефективната доза за индивид от 
критичната група население (възрастен човек) е от порядъка на 2.56Е-05mSv и е 
значително под границите за приемливост за тази критична група от 1mSv за 
една година или по-малко от 5mSv за пет последователно години след аварията.  

Резултатите от анализите на лимитиращи изходни събития при 
извеждане от експлоатация на 3 и 4 блокове, представени в ОАБ [58] показват, 
че ефективната доза за индивид от критичната група население (възрастен 
човек) са от същия порядъка т.е. значително под границите за приемливост.  

Следователно при изпълнение на дейностите по ИЕ на 1-4 блокове на 
АЕЦ „Козлодуй” въздействието върху населението ще бъде незначително дори 
при възможна най сериозна авария ефективната доза за критичната група от 
населението ще бъде многократно по ниска от допустимите стойности.  

Въз основа на анализите, направени в ОАБ (SAR) при извеждане от 
експлоатация на 1 до 4 блокове [58] при лимитиращите аварии “Скъсване на 
резултатите показват, че ефективната доза за индивид от критичната група 
население (възрастен човек) е значително под границите за приемливост за тази 
критична група (виж глава 1 раздели 1.14.1 и 1.14.2). Не се очаква 
трансгранично въздействие върху здравния статус на населението на Румъния 
в 30-километровата зона около АЕЦ “Козлодуй”.  

Етап на закриване и рекултивация 
По време на рекултивацията ще се извършват дейности свързани с  

изравняване на терена, покриване с земна маса и почва, оформяне на зелени 
площи и др. ще се използват машини с ДВГ, които ще емитират шум, прах и 
токсични моторни газове. Тези дейности  ще се извършват на площадката на 
АЕЦ „Козлодуй”, и значителното й разстояние от населените места изключва 
негативен здравен ефект върху населението.  
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В заключение, може да се направи следната прогноза за  въздействията 
по време на и след извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ 
„Козлодуй”:  
Вероятност за поява Вероятността за откриване на здравни 

проблеми в населението по време на и 
след извеждането от експлоатация на 
блокове 1 -4, е много малка.  
В резултат на въздействие на фактори  
на работната среда - шум, 
неблагоприятен микроклимат, прах и 
токсични вещества, по време на 
извеждането от експлоатация на 
блокове 1-4, в работниците могат да се 
появят здравни проблеми. 
Вероятността за поява е малка. 

Териториален обхват на въздействие 
(географски район; засегнато 
население):  

Населението в 30 километровата зона. 
Строителни работници на 
строителните площадки. 

Обратимост на въздействието 
(обратимо, необратимо) :  

По отношение на населението и 
работниците въздействието е 
обратимо. 

Продължителност на въздействието 
– (краткосрочно, средносрочно и 
дългосрочно):  

По отношение на работниците 
въздействието ще е краткосрочно, 
само в периода на извършване на 
определени строителни дейности. 

Честота на поява на въздействието 
(постоянно/временно):  

Появата на здравното въздействие ще 
е временна. 

Вид на въздействието 
(положително/отрицателно; 
пряко/непряко; вторично; 
кумулативно и синергично):  

Въздействието върху работниците е 
отрицателно. Не се очаква 
кумулативно и/или синергично 
въздействие. 

 
4.12 Рискови енергийни източници 
Основните генерирани замърсители при извеждане от експлоатация на 1-

4 блокове на АЕЦ „Козлодуй” са следните вредни физични фактори:  
- Йонизиращи лъчения;  
- Нейонизиращи лъчения;  
- Топлинни изхвърляния;  
- Шум;  
- Вибрации;  
- Други фактори.  

4.12.1 Йонизиращи лъчения  
Като се имат предвид актуализираната стратегия за „непрекъснат 

демонтаж” [7] и представения за оценка план за извеждане от експлоатация на 
блокове 1 до 4 на АЕЦ ”Козлодуй” [36], предвидените дейности, съобразени със 
съответните технологии ще се извършват на два етапа.  Kато полезни за 
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намаляване на гама лъченията можем да приемем следните характеристики на 
избраната стратегия:  

- равномерно разпределение на демонтажните дейности;  
- равномерно натоварване на съществуващите инсталации за 

преработка на РАО;  
- оптимално използване на съществуващите знания и опит на 

персонала. 
Управлението на РАО се извършва в рамките на Комплексната програма 

за управление на РАО в АЕЦ “Козлодуй” ИД № ДОД.ЕД.ПМ.387/05., 2011 г. 
[162]. Това, което е предвидено в представената програма е насочено основно 
към защита на персонала и населението в района от нерегламентирано 
въздействие на йонизиращи лъчения в това число и гама лъчения, които могат 
да бъдат предизвикани от неправилно третиране на РАО.  

Програмата за оценка на безопасността през периода на извеждане от 
експлоатация е необходима за оценка и управление в посока намаляване на 
риска от въздействие и на йонизиращи лъчения за персонала на централата, 
населението и околната среда от осъществяване на предвидените дейности. Тя е 
изготвена в съответствие с Актуализираната стратегия за извеждане от 
експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” [7] и е в съответствие със 
съвременните стандарти, критерии и световния опит при извеждане на ядрени 
съоръжения от експлоатация, като са спазени определени специфични 
особености.  

Концепцията за радиационна защита, представена в плана за ИЕ [36] дава 
възможност да се спазват изискванията и нормите за радиационна защита при 
изпълнение на всички предвидени дейности, като в съответствие с нея са 
създадени програми за мониторинг, инструкции, правила и др. за намаляване на 
радиационното въздействие, включително лъчевото върху околната среда.  

Анализът на радиологичния мониторинг през последните три години в 
района на площадката на АЕЦ „Козлодуй” и в обособените около нея зони, при 
работа само на пети и шести блок, определя въздействието върху радиационния 
гама фон в околната среда като незначително. Общата активност на 
експлоатационната площадка се формира от активността, свързана с 
електропроизводството, разположена в района на пети и шести блок и 
активността разположена в района на блокове от 1- 4, подлежащи на ИЕ.  

Остатъчната активност след спирането на реакторите е разположена в:  
- Активирано оборудване в зоната за БС;  
- Замърсени повърхности в зоната за БС, МЗ, СК и др.;  
- РАО в зоната за БС, МЗ, СК, и в регламентираните хранилища.  
Йонизиращите лъчения от нея са ограничени чрез регламентирана 

биологична защита до разумния минимум.  
При осъществяване на дейностите по ИЕ през целия период ще се 

извършва преразпределение на съществуващата остатъчна активност, което ще 
променя разположението, количествата и степента на лъченията, в рамките на 
експлоатационната площадка на АЕЦ “Козлодуй” и при определени 
обстоятелства в околната среда.  

В заключение можем да направим извода, че при осъществяване на 
дейностите по ИЕ, включително демонтажните дейности и при предвижданата 
радиационна защита, влиянието върху радиационния гама фон вън от 
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експлоатационната площадка на АЕЦ “Козлодуй” и на територията на 
Република Румъния ще е незначително. Прогнозирано незначително влияние 
върху гама фона в ДОВОС на EWN се потвърждава и при извеждане от 
експлоатация на блоковете в АЕЦ “Грейфсвалд” [50] (виж глава 11 Приложения 
11.4.1 и 11.4.2).  

4.12.2 Нейонизиращи лъчения  
По време на ИЕ на  блоковете 1-4 на електроцентралата голяма част от 

източниците на електро магнитни полета (ЕМП) в района на ЕП-1 ще са 
изведени или извеждат последователно от експлоатация. Това се отнася за:  

- част от охранителните системи;  
- част от системите за мобилна връзка, включващи мобилни 

комуникационни системи, базови станции и др.; 
- част от системите за оповестяване при авария, включващи 

радиостанции, звукови сигнали, мобилни системи и др.;  
- промишлени високочестотни генератори;  
- подстанции, електропроводи за високо напрежение, 

електродвигатели и други електрически машини;  
- генератори, трансформатори, шини, прекъсвачи части от открити и 

закрити разпределителни устройства (ОРУ и ЗРУ) и др.;  
- видео мониторите;  
- автоматизираните системи за управление и за производството на 

електроенергия;  
- видео дисплеи.  
При изпълнение на предвидените дейности и технологии по извеждане 

от експлоатация и използване на посочените машини, апаратура и агрегати, 
които в съответствие с документацията не са съществени източници на 
мигриращи ЕМП, не се очакват дъпълнителни въздействия върху околната 
среда, което се потвърждава и от опита на EWN [50]. В заключение може да се 
прогнозира, че по време на извеждането от експлоатация на блоковете, 
влиянието на ЕМП върху околната среда вън от хигиеннозащитните зони ще 
бъде несъществено: 

- намалено и намаляващо с времето; 
- ограничено и ограничавано в пространството в съответствие с 

нормативните документи; 
- некумулативно;  
- не достигащо до територията на Република Румъния.  

4.12.3 Шум  
За прогноза на шумовото въздействие трябва да се има предвид:  
- че действащите съществени източници на шум в околната среда 

поддържащи статуса на ЕП-1 ще намаляват във времето след 
извеждането им от експлоатация; 

- че новите източници на шум, които ще осъществяват дейностите по 
ИЕ, ще са със шумови характеристики отговарящи на нормите и на 
най-добрите налични техники (НДНТ); 

- че източниците на шум ще са разположени в района на 
експлоатационната площадка на електроцентралата отреден за ЕП-1;  

- че стойностите на  извършените измервания и определения на нивата 
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на шума преди ИЕ (по измерителен контур-1, оградата на 
площадката и в места на въздействие, включително и на територията 
на Република Румъния) представени в 3.8.3 не надвишават нормите 
определени в Наредба № 6 за показателите на шум в околната среда; 

При тези условия в заключение може да се прогнозира, че по време на 
извеждането от експлоатация на блоковете, шумовото влияние ( включително и 
в места на въздействие на територията на Република Румъния) върху околната 
среда ще бъде несъществено: 

- намаляващо с времето; 
- ограничено и ограничавано  в съответствие с нормите, посочени в 

нормативните документи; 
- некумулативно.  
Освен това съгласно опита на EWN [50] и данните, дадени в Приложение 

11.4.1 от този доклад въздействието на шума е само временно и то основно е 
резултат от подготовката на строителството на нови сгради или при пробиване 
на стени.  

4.12.4 Вибрации  
При изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация, не се 

предвижда разрушаване на сгради и конструкции освен при подготовката на 
строителството на нови сгради.  Например при експлоатация на ЦНРД съгласно 
опита на EWN [50] не се очакват значителни вибрации. Независимо от това при 
прогнозиране на вибрационното въздействие трябва да се  има предвид че:  

- действащите съществени източници на вибрации в околната среда 
поддържащи статуса на ЕП-1 са малко на брой и ще намаляват във 
времето след извеждането им от експлоатация;  

- новите източници на шум, които ще осъществяват дейностите по ИЕ, 
ще са със вибрационни характеристики отговарящи на нормите и на 
най добрите налични техники (НДНТ); 

- източниците на вибрации ще са разположени в района на 
експлоатационната площадка на електроцентралата, отреден за ЕП1;  

- са спазени и ще се спазват изискванията за гасене на вибрациите в 
съответствие с нормативните документи; 

- не се предвижда разрушаване на сгради и конструкции.  
При тези условия в заключение може да се прогнозира, че по време на 

извеждането от експлоатация на блоковете, вибрационното въздействие 
(включително и в места на въздействие на територията на Република Румъния) 
върху околната среда ще бъде незначително:  

- намаляващо с времето;  
- ограничено в рамките на експлоатационната площадка на 

електроцентралата;  
- некумулативно.  

4.12.5 Други фактори  
Работниците, ангажирани с демонтажните дейности ще бъдат изложени 

на експозицията на:  
- Прах и метални аерозоли;  
- Азбест;  
- ИФ и УВ радиация.  
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Пасивната експозиция на 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 
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 ИЧ и УВ радиация (при извършването на заварки).  

В заключение, може да се направи следната прогноза за въздействията по 
време на и след извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”:  

Вероятност за поява; по време на ИЕ и след извеждането 
от експлоатация 

Териториален обхват на въздействие 
(географски район; засегнато 
население):  

локално 

Обратимост на въздействието 
(обратимо, необратимо):  

обратимо 

Продължителност на въздействието 
(краткосрочно, средносрочно и 
дългосрочно):  

краткосрочно, до провеждане на 
рекултивация  

Честота на поява на въздействието 
(постоянно/временно):  

временно 

Вид на въздействието 
(положително/отрицателно; 
пряко/непряко; вторично; кумулативно 
и синергично): 

непряко,вторично 

 
4.13 Отпадъци и опасни вещества  
В глава 1, т. 1.12.2 е дадена количествена и качествена характеристика на 

конвенционалните отпадъци, които се очаква да се отделят в трите етапа на 
реализация на инвестицонното предложение.  За подпомагане на 
екологосъобразното управление на отпадъците е препоръчително да бъде 
създадена база данни за движението на конвенционалните отпадъци. Съгласно 
чл. 8. (1) на ЗУО (ДВ, бр. 53 от 13.07.2012г.), предаването и приемането на 
производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз 
основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно 
разрешително или регистрационен документ по чл. 35 за съответната дейност и 
площадка за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата по чл. 3 за 
класификация на отпадъците. Отпадъците от демонтажа трябва да се сортират 
на място и да се насочат за съответния начин на третиране.  За различните 
потоци от отпадъци трябва да се определят места за разтоварване на площадката 
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за временно съхранение. На територията на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД е определена 
такава площадка, отговаряща на изискванията на Наредба 7/2004г. за 
изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на 
съоръжения за третиране на отпадъци.  Трябва да се обособят и специални места 
за скрап (отпадъци от черни и цветни метали- ОЧЦМ). Скрапът може да бъде 
продаден или да се сортира и подготви за продажба на площадката.  

Осъществява се пълен контрол на движението на материалите.  
При управлението на конвенционалните отпадъци трябва да осигурят 

необходимите пунктове за събиране на площадката, съоръжения за 
преработване и транспортиране. Екипът трябва да поддържа и документацията 
за първоначалното управление на отпадъци и платформения кантар. 

Изискванията, които включени в националните закони в резултат на 
транспониране в националното законодателство на Директива на ЕС 83/477/EEC 
и последващите изменения, свързани с отстраняването на топлинната 
азбестосъдържаща изолация и други азбестови материали в носещи 
строителните конструкции са: 

- Изискването, да се направи оценка на риска на работа, при която е 
възможен риск от въздействието на азбеста;  

- Изискването, да се извести съответния национален орган (по 
установения ред за известяване) за такъв тип работа, като се дава 
информация за:  
- Типа и количеството азбест, включените дейности и процеси; 
- Естеството и вероятната продължителност на работата; 
- Мястото, където се извършва работата; 
- Прилаганите методи, когато работата включва манипулиране с 

азбест или с материали, съдържащи азбест. 
- Характеристиките на оборудването, използвано за: Защита и 

дезактивация на хората, извършващи работата; Защита на 
останалите хора, които са на работната площадка или близо до 
нея;  

- Изискването, да се установи режим за взимане на проби за азбест 
във въздуха, като това трябва да се извършва от съответно 
квалифициран персонал;  

- Изискването, работните процеси да се организират така, че да се 
сведе до минимум изхвърлянето на азбест по въздуха;  

- Изискването, да се предприемат мерки за осигуряване на 
безопасността на работниците;  

- Изискването, да се установи режим за наблюдение на здравето на 
работещите с азбест.  

В съответствие с изискванията на Наредбата за предотвратяване на 
замърсяването на околната среда с азбест [14] 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 
оценка на количествата опасни материали [155].  Отстраняването на топлинната 
изолация и другите 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 лицензията за 
експлоатация се извършва преди демонтажа на тръбопроводите, като по този 
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начин се предотвратява възможността за вдишване или поглъщане на азбестов 
прах по време на рязане и раздробяване.  

Съществуват и други  опасни отпадъци, като замърсени изкуствени 
влакна, живак в някои инструменти или прибори, различни масла/газ, оловно 
покритие и вероятно други опасни химикали и материали, свързани с 
помещенията за акумулатори и др. Ще бъдат отделени също и отпадъчни 
материали като пластмасова или гумена изолация, бетон и други строителни 
материали, както и отпадъчни течности. Подробна класификация и 
характеристика на всички отпадъци е дадена в глава 1, раздел 1.12.2.  

Добрата практика, предвидена в Стратегията, изисква, където е 
възможно, да се осигури отстраняването на тези материали преди започване на 
демонтирането, за да се осигури ефективна дейност без риск от този тип 
опасности. За целта е необходимо провеждане на кампания за отстраняване на 
рисковете, която предхожда основното демонтиране. Отстраняването да се 
извършва след преглед и вземане на проби, за да се идентифицират наличните 
опасни материали.  

Флуоресцентните и живачни лампи също трябва да се разделят в техен 
собствен поток от отпадъци.  

Може да се направи заключение, че при стриктно спазване на всички 
предвидени мерки, свързани с отстраняването на маслата, химичните вещества 
и другите опасни отпадъци, както и на азбестовата изолация, не се очаква 
значимо въздействие върху работещите и околната среда.  

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 или слабо замърсено.  

Демонтажът в Машинна зала ще бъде извършен след отстраняване на  
отпадъците (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.  

При управлението на генерираните отпадъци при реализацията на ИП на 
територията на  АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, в съответствие с чл. 8, ал. 2 на ЗУО (ДВ, 
бр. 53 от 13.07.2012г.), притежателят на отпадъци е длъжен:  

- да изпълнява разпоредбите за събиране, транспортиране и третиране 
на отпадъците;  

- да предприеме всички мерки за несмесване на:  
а) опасни отпадъци с други опасни отпадъци или с други отпадъци, 

вещества или материали; смесването включва и разреждането на опасни 
вещества;  

б) оползотворими отпадъци с неоползотворими отпадъци;  
- да организира безопасно съхраняване на отпадъците, за които не 

може да бъде осигурено третиране в съответствие с изискванията на 
ЗУО, на територията на Република България;  

- при наличие на опасни отпадъци да определи отговорно лице и да 
организира безопасното им управление;  

- да води отчетност за отпадъците по реда, определен с този закон и 
подзаконовите нормативни актове по прилагането му;  

- в момента на поискването да осигури достъп на контролните органи 
до съоръженията, в които се образуват отпадъци, до съоръженията за 
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съхраняване на отпадъците и до документацията по отпадъците;  
- да осигури инструктаж и периодично обучение на персонала, който 

работи с опасни отпадъци;  
- да предвиди и осъществи необходимите мерки за 

неразпространяване на замърсяване след закриване на обектите и 
дейностите, както и на инсталацията или съоръжението за третиране 
на отпадъци;  

- да предвиди необходимите финансови средства за изпълнение на 
плана за мониторинг;  

- да уведоми компетентните органи за предстоящи промени на 
суровините и технологичните процеси, които биха довели до 
изменение в количеството или вида на образуваните отпадъци и 
техните опасни свойства.  

 
Временно съхранение на отпадъците  
Площадките за временно съхранение на РАМ от демонтажа на блокове 1-

4 са разположение на площадката на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД и са означени с 
номера 1а, 1б, и 2. За временно съхранение на нерадиоактивни отпадъци 
(материали от демонтаж, освободени от регулаторен контрол) е предвидена 
Площадка 3 (фиг. 4.13-1). Теренът на площадките е собственост на АЕЦ 
„Козлодуй” ЕАД. Спазено е условието на чл. 8, ал. 4 на Наредба 7/2004 г. за 
изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на 
съоръжения за третиране на отпадъци, когато площадките за дейности и/или 
операции за третиране на производствени и опасни отпадъци се предвиждат на 
мястото на образуването им, те се включват в инфраструктурата на съответното 
промишлено предприятие. 

Площадка 3 е разположена на определения терен на Трансформаторната 
площадка на блок 1 и 2 и е с размер 292х38 m. Разположена е между Машинна 
зала (МЗ) и оградата на трансформаторната площадка в северно направление. 
Трансформаторите на площадката ще се демонтират, с изключение на един от 
тях (трансформатор 1ТП). Демонтирани са 2 бр. Трансформатори, а останалите 
са разкачени и се намират на местата си. Теренът между релсовия път за 
трансформаторите и МЗ е с бетонова настилка, а северно от него до оградата е 
тревна площ. 

Площадката е отводнена с канал, успореден на Машинна зала на 
разстояние от около 4 m. Спазени са изискванията на чл. 20 на Наредба 7/2004 г. 
за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на 
съоръжения за третиране на отпадъци, тъй като водните обекти и 
водностопанските съоръжения (ретензионни басейни, утаители и др.), разположени 
на или в близост до площадката за третиране на отпадъци и  не застрашават с 
наводнение нейната територия. 

Не са демонтирани противопожарните стени между трансформаторите (4 
бр.), масичките на разединителите и фундаментите на стойките, носили шините 
пред всеки един извод. Останали са и фундаментите на трансформаторите. 
Маслените вани са запълнени с чакъл.  

През площадката преминават циркулационните тръбопроводи (стомана 
Ø2000х20)-4 бр. Трансформаторната площадка е предвидена за съхранение на 
нерадиоактивни отпадъци, които ще бъдат съхранявани в контейнери до 
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предаването им за последващо третиране на фирма, притежаваща разрешително 
по чл. 35 на ЗУО.  

 

 
Фиг. 4.13-1 Местоположение на площадките за временно съхранение на 

РАМ и нерадиоактивни отпадъци 

Фиг. 4.13-2 Схема на подреждане на скип контейнери на Площадката за 
временно съхранение на нерадиоактивни отпадъци от демонтажа на 

оборудването (Част 1) 
Площадката може да бъде условно разделена на 3 части, като върху всяка 
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част отпадъците са подредени в контейнери. Схеми на подреждане на 
контейнерите на трансформаторната площадка са дадени на фиг. 4.13-2, фиг. 
4.13-3 и фиг. 4.13-4. На тези фигури е показана вътрешнотранспортната 
инфраструктура, както и връзката им със съществуващата пътна 
инфраструктура на площадката на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД.  

 
Фиг. 4.13-3 Схема на подреждане на скип контейнери на Площадката за 

временно съхранение на нерадиоактивни отпадъци от демонтажа на 
оборудването (Част 2)  

 

 
Фиг. 4.13-4 Схема на подреждане на скип контейнери на Площадката за 

временно съхранение на нерадиоактивни отпадъци от демонтажа на 
оборудването (Част 3)  

От посочените схеми се вижда, че са спазени изискванията на Наредба 
7/2004г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци за минимални 
коефициенти на използваемост на площадката от 0.80.  

При съхраняване на отпадъците на Площадка 3, съгласно чл. 39(6) на 
ЗУО (ДВ бр. 53/2012), в случаите, когато на една площадка се извършват 
дейности с отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електронно 
оборудване (ИУЕЕО) и ОЧЦМ, както и отпадъците, получени в резултат на 
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тяхната предварителна обработка, те се съхраняват отделно на обособени части 
на площадката. При последващо предаване на отпадъците от метални опаковки 
и на ОЧЦМ, образувани след предварителна подготовка преди оползотворяване 
на ИУЕЕО, те се отчитат отделно с код и наименование съгласно наредбата по 
чл. 3 на ЗУО. 

Транспортиране на отпадъците  
Заключителната дейност от управлението на отпадъците по време на 

извеждането от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” е техният 
превоз. Той трябва да отговаря на изискванията за различните видове отпадъци, 
в съответствие с Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и 
опасни отпадъци  и по-нататъшната им съдба. 

Нерадиоактивните отпадъци, които не могат да бъдат оползотворени 
чрез рециклиране ще се транспортират до Депото за конвенционални / 
промишлени отпадъци. Превозите до депото ще се извършват с камиони с 
капацитет 10 тона. Предвижда изграждане на площадка за съхраняване на 
конвенционалните отпадъци (Площадка 3 – фиг. 4.13-1) от извеждането от 
експлоатация на блокове 1 – 4, и е в процес разширение на съществуващото 
ДНБПО, предвидено като “Етап- 2”.  

Нерадиоактивните отпадъци, които могат да се използват като вторична 
суровина за оползотворяване - превозът на металните отпадъци ще се извършва 
директно към фирмите, които ще ги използват.  

Опасните отпадъци се разделят в хода на извеждането от експлоатация и 
се доставят директно до специализирани организации за съответните отпадъци, 
където се обработват в съответствие с действащите законови актове [167].   

Може да се направи извод, че при спазване на мерките, предвидени в 
Програмата за управление на нерадиоактивни отпадъци и съществуващата 
добра практика за управление на тези отпадъци, не могат да се очакват значими 
въздействия. За целта, обаче, е необходимо по-скоро да се проектира и изгради 
предвиденото Депо за опасни отпадъци.  

Нерадиоактивни строителни материали - преди по-нататъшното им 
третиране нерадиоактивните строителни материали ще бъдат изпратени с 
камиони за временно съхраняване в буферните места, установени специално за 
събирането им в периода на извеждането от експлоатация на АЕЦ “Козлодуй”. 
Препоръчва се управлението на строителните отпадъци, генерирани по време на 
извеждане от експлоатация на блокове 1-4 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 заключение, може да се обобщи, че въздействието от 

нерадиоактивните (конвенционални) отпадъци при реализация на ИП ще бъде 
локално, ежедневно, без кумулативен ефект, прогнозируемо и при спазване на 
добрите практики за управление на химичните вещества и смеси не се очаква 
отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на 
човека. 

 
В глава 1, раздел 1.12 е дадено подробно описание на източниците, 

видовете и количествата на РАО при извеждане от експлоатация. Представена е 
категоризация на видовете РАО и потоците радиоактивни материали от 
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извеждането от експлоатация, очаквани през съответните етапи на реализация 
на инвестиционното предложение.  

Категоризацията на РАО от ИЕ е в съответствие с действащите 
Български нормативни документи. Използвана е и допълнителна категоризация, 
въведена в АЕЦ „Козлодуй”, базирана на директно измерими оперативни 
параметри и отчитаща спецификата на прилаганите методи за преработване на 
РАО в СП „РАО” Козлодуй. 

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.  
В раздел 1.6 на глава 1 са описани основните дейности, свързани с 

управление на РАО и РАМ през отделните етапи на ИЕ, както и начина на 
тяхното управление. По време на изпълнението на етапите на извеждане от 
експлоатация ще се осъществяват различни видове дейности по управление на 
отпадъците.  

Общият подход на управление на РАО включва: разделно събиране, 
транспортиране, преработване и съхраняване, прилагане на организационни и 
технически мерки за осигуряване на безопасността на всички етапи на 
управление  

В раздел 1.6 на глава 1 са описани основните и спомагателни съоръжения 
и инсталации, свързани с управление и временно безопасно съхранение на РАО 
от ИЕ.  

За целите на безопасното управление на РАО е предвидено 
осъществяването на редица спомагателни проекти, по-важните от които са 
разгледани в този ДОВОС, а именно:  

- Цех за намаляване на размерите и дезактивация на материали 
- Площадки за управление на материали от извеждането от 

експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ”Козлодуй”.  
На базата на извършения анализ на съществуващата системата на 

управление на РАО в АЕЦ”Козлодуй” и предвидените в ИП методи и проекти за 
РАО от извеждане от експлоатация е  установено, че тези дейности отговарят на 
изискванията на нормите за безопасност и екологосъобразност.  

Съхраняването на РАО, като основна цел на настоящия проект ще се 
съобрази с изискванията на Наредбата  за безопасност при управление на 
радиоактивните отпадъци и по-конкретно:  

- При съхраняване на РАО щe се осигури изолация на съдържащите се 
в отпадъка радионуклиди и опасни вещества от населението и 
околната среда за целия предвиден срок на съхраняване;  

- Радиоактивните отпадъци ще се съхраняват по начин, улесняващ 
последващите дейности с тях;  

- Радиоактивните отпадъци, подлежащи на последващо 
освобождаване от контрол, ще се съхраняват отделно от другите РАО 
и ще се маркират по подходящ начин. 
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Съгласно Наредбата за безопасност при извеждане от експлоатация на 
ядрени съоръжения при условия за наличие на достатъчно складове (площадки 
за временно съхранение на РАМ и РАО) или постоянни хранилища за РАО 
(Национално хранилище за краткоживеещи ниско- и средноактивни 
радиоактивни отпадъци), извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ 
”Козлодуй” отчита прилагането на технологии, проектни решения и техники, 
които намаляват до възможния разумно достижим минимум генерирането на 
РАО (Цех за намаляване на размера и дезактивация на материали; Съоръжение 
за третиране и кондициониране на РАО с голям коефициент на намаляване на 
обема), като дезактивация, сортиране и кондициониране на отпадъците; 
използва подходящи технологии за управление на РАО (организация на 
площадки за управление на материали от извеждането от експлоатация)  и 
средства за транспортирането им.  

При управлението на РАО при извеждането от експлоатация са 
анализирани и отчетени [36]: източниците, количеството, категорията и 
естеството на отпадъците, които ще се образуват при извеждането от 
експлоатация; генерирането на вторични РАО и намаляването им до възможния 
разумно достижим минимум; възможностите за освобождаване на РАО от 
регулаторен контрол; възможностите за повторно използване и рециклиране на 
материалите, съоръженията и сградите; наличностите на съоръжения за 
рециклиране или преработване на отпадъците.  

Спазени са изискванията към опаковането и превозването на РАО, като 
проектът предвижда достатъчно мерки и проекти за предотвратяване на 
потенциалното въздействие на РАО върху персонала, населението и околната 
среда.  

В рамките на плана за извеждане от експлоатация на блоковете се 
разработват и актуализират концепция и програми за управление на РАО 
съгласно Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно 
използване на ядрената енергия.  

За настоящия проект са взети предвид изискванията на Наредба за 
радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения касаещи 
освобождаването от контрол и по-специално възможността, произтичащи от 
разрешена дейност за извеждане от експлоатация радиоактивни вещества или 
материали, съдържащи радиоактивни вещества да могат да се използват или 
рециклират без ограничения по отношение на техния произход, вид и област на 
приложение, при условие че специфичните активности на отделни 
радионуклиди, които се съдържат в тях, са по-малки или равни на нивата за 
освобождаване от контрол, посочени в приложение № 7 на Наредбата. Отчетени 
са изискванията на горната наредба за повторното използване или рециклиране 
на радиоактивни вещества или материали, когато специфичните активности 
надвишават нивата на освобождаване от контрол, посочени в приложение № 7, 
като АЯР и МЗ могат да определят задължителни условия за използването на 
тези материали според конкретния случай.  

Необходимо е и се предвижда нивата за освобождаване от контрол на 
метали за рециклиране да са в съответствие с  посочените в приложение № 8 
изисквания. За метали, които съдържат смес от радионуклиди, се изисква сумата 
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от отношенията на специфичните активности на отделните радионуклиди към 
съответните им нива, посочени в приложение № 8, да бъде по-малка или равна 
на единица, за да бъдат допуснати за претопяване.  

Относно прилагането на най-добрите международни практики за 
управление на РАО от извеждане от експлоатация е ползван опита на EWN от 
извеждането от експлоатация на АЕЦ ”Грейфсвалд”, като в Приложение 11.4.2 
към глава 4 са представени резултати и анализ на изпълнението на този проект, 
както и заключения относно въздействието върху околната среда в резултат от 
приложените аналогични практики. 

А) Етап на подготовка за извеждане от експлоатация (ЕПИЕ)  
Конвенционални отпадъци 
По време на Подготвителните дейности за ИЕ, азбестът от блокове 1 - 4 

ще бъде отстранен 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. За намаляване на потенциалните опасности от 
съоръженията, дейностите по отстраняването на тези материали от блокове 1 и 2 
вече се извършват.  

Към горимите материали се отнасят маслaта от трансформаторите и 
турбогенераторите. Във всеки блок се съхраняват по 120t масло. Общото 
количество на маслата от блокове 1-4 е оценено на 453 тона.  

Радиоактивни отпадъци 
По време на този етап се генерират и газообразни, течни и твърди 

радиоактивни отпадъци, типа, характеристиките и количествата на тези РАО са 
дадени в глава 1, раздели 1.10, 1.11 и 1.12.  

Твърди РАО ще бъдат получени при третиране на твърди и течни 
отпадъци, както и от демонтажа на замърсено оборудване и от замърсени 
строителни материали. Отпадъците се предвижда да бъдат подходящо 
обработени в съответни съоръжения и предадени за последващо съхранение.  

Очаква се да се генерират течни РАО през ЕПИЕ, основно от процесите 
по дезактивация на оборудването, от преработването на йонообменните смоли и 
кубовия остатък, и др. Тези течни РАО ще бъдат събирани и преработвани.  

Очакват се емисии от газове да бъдат генерирани в резултат на 
преработване на експлоатационните РАО, оборудване и др., които емисии ще 
бъдат улавяни и пречиствани от вентилационните системи на блокове 1 до 4 и 
от вентилационните системи на новите съоръжения и контролирано 
освобождавани в околната среда  

Въз основа на опита на EWN, представен в Приложение 11.4.2 [50] може 
да се обобщи, че при извеждането от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ 
„Козлодуй” не се очаква въздействията върху околната среда и населението да 
имат негативен ефект, а така също въздействие с трансграничен ефект.  
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Б) Етап 1 на извеждане от експлоатация 
Конвенционални отпадъци 

При дейностите по демонтаж се получават голям обем 
конвенционални отпадъци от сградите, съоръженията, системите и 
съответните елементи.  Типичните материали са:  
- Азбест;  
- химикали (киселини, натриева основа и др.);  
- масла;  
- скрап (стомана, мед и др.); 
- кабели;  
- отломки (тухли, бетон и др.);  
- химично замърсени отпадъци (напр. опаковки от химикали); 
-  меки строителни материали (дърво, стъкло, изкуствени влакна и 

др.);  
- електрическо оборудване; 
- осветление, лампи и флуоресцентно осветление; 
- битови отпадъци и други материали. 
Предварителната оценка, направена на базата на опита от ИЕ на АЕЦ 

“Грейфсвалд” показва, че конвенционалните отпадъци от ИЕ след 
освобождаване от контрол на материали от категории 2 и 3 (без строителните 
отпадъци) се оценяват приблизително 650000t.  Същата оценка посочва, че 
около 80% от конвенционалните отпадъци се очаква да бъдат оползотворени. 

Радиоактивни отпадъци  
По време на този етап се генерират и твърди, течни и газообразни 

радиоактивни отпадъци, характеристиките и количествата на тези РАО са 
дадени в глава 1, раздели 1.10, 1.11 и 1.12.  

Въз основа на опита на ЕВН, представен в Приложение 11.4.2 [50] може 
да се обобщи, че при извеждането от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ 
Козлодуй не се очаква въздействията върху околната среда и населението да 
имат негативен ефект, а така също въздействие с трансграничен ефект.  

В) Етап 2 на извеждане от експлоатация  
Твърди РАО отпадъци ще бъдат получени при освобождаване на 

площадките от радиоактивно оборудване. Отпадъците се предвижда да бъдат 
подходящо обработени в съответни съоръжения и предадени за последващо 
съхранение.  Течни РАО ще бъдат генерирани основно от процесите по 
дезактивация на оборудването. Тези течни РАО ще бъдат събирани и предавани 
на ДП „РАО” за кондициониране.  

Подробно описание на типа и количествата, генерирани радиоактивни 
отпадъци (газообразни, течни, твърди) по различните етапи на ИЕ са 
представени в глава 1 раздели 1.10, 1.11 и 1.12 и в глава 3.  

Не се очаква въздействията въху околната среда и населението да имат 
негативен ефект, а така също не се очаква въздействие с трансграничен ефект.  

Опасните отпадъци се разделят в хода на извеждането от експлоатация и 
се доставят директно до специализирани организации за съответните отпадъци, 
където се обработват в съответствие с действащите законови актове [167].  

Може да се направи извод, че при спазване на мерките, предвидени в 
Програмата за управление на нерадиоактивни отпадъци след актуализирането й, 
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не могат да се очакват значими въздействия. За целта, обаче, е необходимо по-
скоро да се проектира и изгради предвиденото Депо за опасни отпадъци.  

Г) Етап на закриване и рекултивация 
При изпълнение на дейностите по закриване и рекултивация се очаква 

генериране на нерадиоактивни отпадъци: битови и строителни. При изпълнение 
на дейностите в този етап се очаква генериране на нерадиоактивни потоци 
отпадъчни води, като битово-фекални и дъждовни води. Генериране на 
нерадиоактивни организирани и неорганизирани газообразни емисии от 
транспортна, от строителна техника, прах от обработка на материали, миризми 
и др. Твърди РАО ще бъдат получени при освобождаване на площадките от 
радиоактивно оборудване. Отпадъците се предвижда да бъдат подходящо 
обработени в съответни съоръжения и предадени за последващо съхранение. 

Химически вещества и смеси  
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 
дейностите в етапите на извеждане от експлоатация и на демонтажните 
дейности, въздействието върху околната среда ще бъде незначително.  

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 смеси  ще зависи от 
количеството на демонтираното оборудване и приложения метод за 
дезактивация. Използват се и всички химикали, 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 4000 l на година;  
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- H2C2O4 - оксалова киселина (3-6% разтвор) - използва се 
електрохимическа дезактивация. Консумация около 1700kg 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 22331 m2 и за случай 2 (включени тръбичките ПГ) е 82571 m2. 
И при двата случая повърхността от въглеродна стомана е 400 m2. 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 (100.12 g/m2). Проектиран е да осигури ефективност 
на регенерирането на церия > 65%. На базата на тази ефективност е 
изчислена консумацията на озон: 26 gO3/ m2. 

- H2O2 се добавя към използвания разтвор за дезактивация, за да 
редуцира Cr 6+ до Cr 3+ (16.27 g/m) и Ce 4+, който е в разтвора до Ce 
3+. 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 химикали 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 [50].  

В заключение, може да се обобщи, че въздействието от използването на 
химичните вещества и смеси при реализация на ИП ще бъде локално, 
ежедневно, без кумулативен ефект, прогнозируемо и при спазване на добрите 
практики за управление на химичните вещества и смеси не се очаква 
отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на 
човека. Не се очаква трансгранично въздействие.  
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В заключение, може да се направи следната прогноза за въздействията по 
време на и след завършване на извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на 
АЕЦ „Козлодуй”  

Вероятност за поява: съществува 
Териториален обхват на въздействие  в рамките на разглежданaта площадка 

 
Обратимост на въздействието 
(обратимо, необратимо):  

обратимо  

Продължителност на въздействието–  
(краткосрочно, средносрочно и 
дългосрочно):  

средносрочно 

Честота на поява на въздействието 
(постоянно/временно):  

временно, за срока 

Вид на въздействието  отрицателно, пряко, с тенденция за 
намаляване 

Трансграничен характер на 
въздействията: 

не се очаква 

 
4.14 Дискомфорт  
По време на строителните дейности през подготвителния етеп и етапа на  

извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”, строителните 
площадки и  незначително увеличения транспортен трафик ще са източници на 
шум, прах и токсични газове. Емисиите ще са много по-ниски от граничните 
стойности за шум и хигиенните норми за прах и токсични газове. Населението 
няма да е подложено на здравен риск, но е възможно да изпитва временен 
дискомфорт. Това ще е валидно главно  по отношение на населените места, през 
които ще преминават товарни МПС. Дискомфортът ще е незначителен и 
временен. 

В заключение, може да се направи следната прогноза за 
въздействията по време на и след извеждане от експлоатация на блокове 1-
4 на АЕЦ „Козлодуй”:  
Вероятност за поява Вероятността за манифестиране на 

дискомфорт в населението по време и 
след извеждането от експлоатация на 
блокове 1-4, е много малка 

Териториален обхват на въздействие 
(географски район; засегнато 
население):  

Населението от населените места, през 
които ще преминават товарни МПС, 
Главно населението на Община 
Козлодуй 

Обратимост на въздействието 
(обратимо, необратимо) :  

Напълно обратимо. 

Продължителност на въздействието 
– (краткосрочно, средносрочно и 
дългосрочно):  

Краткосрочен дискомфорт. 

Честота на поява на въздействието 
(постоянно/временно):  

Времено 

Вид на въздействието Пряк и непряк дискомфорт. 
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(положително/отрицателно; 
пряко/непряко; вторично; 
кумулативно и синергично):  

 

4.15 Социални и социално-икономически аспекти 
Съгласно възприетата стратегия за т.н. “непрекъснат демонтаж” [7] по 

време на реализирането на Етапа на подготовка за извеждане  от експлоатация  
(ЕПИЕ) на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“ и на Етап 1 и Етап 2 на извеждане от 
експлоатация, персоналът от висококвалифицирани и опитни специалисти, 
обслужвал спрените реактори се пренасочва към заетост в новите дейности по 
извеждането им от експлоатация. Това е и главната цел на разработената още 
през 2006 г. от Управление “Администрация и контрол” на АЕЦ “Козлодуй” 
“Програма за управление на социалните последици при извеждане от 
експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ “Козлодуй” [157]. „Козлодуй”.  Разглеждането 
от позицията на интереси, отговорности, задължения и т.н. на АЕЦ “Козлодуй” 
на тази цел може да се приеме като възможност за част от персонала, който ще 
бъде освободен от заеманите работни места по време на експлоатацията и 
пренасочен на длъжности, свързани с изпълнението на дейностите по 
извеждането от експлоатация на реакторите от 1 до 4 или на други подходящи 
длъжности в системата на АЕЦ „Козлодуй” да получат работа, респективно да 
осигурят за себе си и за семействата си някакви доходи. Запазването по този 
начин на възможно по-голямата част от заетия в експлоатацията персонал и 
неговото пренасочване, преквалификация и други мерки, погледнато от по-
широка плоскост, с оглед интересите на обществото на практика ще доведе до 
смекчаване на кризисния ефект и до по-ниска безработица в района на АЕЦ 
“Козлодуй”.  

Запазването и осигуряването на работни места за по-голямата част от 
освободените от експлоатацията специалисти, използването на техния богат 
опит и знания, ще гарантира постигане на по-висока ефективност в новите 
дейности по извеждането от експлоатация, осигуряване на приемственост на 
персонала и не на последно място ще се спечели време и средства за набиране 
на кадри, за обучение и преквалификация и т.н. В тази връзка е подписано 
споразумение между АЕЦ “Козлодуй” и ДП “РАО” за конкретизиране на 
условията за прехвърляне на трудовите правоотношения на персонала от ЕП 1 
на АЕЦ “Козлодуй”, които ще преминат на работа към ДП “РАО”. Съгласно 
това споразумение част от персонала на ЕП 1, ще бъде прехвърлен към ДП 
“РАО”, конкретно към СП “ИЕ-Козлодуй”. При това прехвърляне трудовото 
правоотношение с работника се прехвърля към новия работодател и се запазва 
във вида му каквото е било при стария работодател към момента на промяната.  

Персоналът с трудов договор по позициите на щатното разписание на 
АЕЦ “Козлодуй” ЕП 1, Направление “Експлоатация” и работно място на 1 и 2 
блокове, преминава на аналогична длъжност в ДП „РАО“.  

Новият работодател (ДП “РАО”) зачита трудовия стаж преди и след 
промяната, запазва допълнителното възнаграждение за трудов стаж и 
професионален опит, получавано при стария работодател (АЕЦ “Козлодуй”).  
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Освен това в ДП “РАО” са осигурени същите социални придобивки 
аналогични на тези в АЕЦ Козлодуй (увеличен размер на платен годишен 
отпуск, допълнителни възнаграждения, обезщетения и др.).  

Като резултат с тези мерки се запазва персоналът от ЕП 1 и значително 
се намаляват социално-икономическите последици от прекратяване на 
експлоатацията на блоковете и започване на дейностите по ЕПИЕ и ИЕ.  

Освен това запазването на квалифицирания персонал, пренасочен в 
новите дейности по извеждането би имало и друг положителен ефект от 
национално значение - осигуряване на квалифицирани кадри за евентуалното 
строителство и експлоатация на нов блок на АЕЦ “Козлодуй”.  За да се смекчат 
ефектите от отрицателните икономически и социални въздействия, свързани със 
спирането от експлоатация и с бъдещата трудова и алтернативна заетост на 
персонала, зает до сега с експлоатацията на блоковете 1-4 и да се осигури 
социална защита на онази част от персонала, която ще бъде освободена, е 
необходимо да се предприемат редица смекчаващи мерки.  

Съгласно заложените в Техническото задание мерки и мероприятия броя 
на заетите в блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“ е с трайна тенденция на 
намаляване. Ако през 2002 година броят на работилите в 1-4 блокове е бил 1420 
души, то през 2008 г. той е 1092 и през 2011г. вече е 850 души. В този брой не се 
включва персонала от други структурни звена, които изпълняват дейности 
пряко свързани с блокове 1-4. Те са част от персонала на Управление 
„Безопасност“, на Управление „Сигурност“, на Управление „Качество“, на 
Управление „П и УТЦ“, от ИЦ „Диагностика и контрол“. Те също са повлияни 
от преминаването на блокове 1-4 от състояние на Експлоатация към Извеждане 
от Експлоатация. Освен това в АЕЦ „Козлодуй“ работят  и специалисти, 
служители и други категории, които са заети в експлоатацията на блокове 5 и 6.  

Наред с това в АЕЦ „Козлодуй“ работят и външни организации (ВО), 
чийто персонал за 2011 г. възлиза на 3463 души.  

Трите етапа по подготовката и извеждането от експлоатация на спрените 
блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“ включват различни дейности по управление на 
отпадъците, които ще бъдат отделени по време на тяхното изпълнение. 

А) Етап на подготовка за извеждане от експлоатация (ЕПИЕ) 
За изпълнение на предвидените по този етап дейности съгласно приетата 

Алтернатива за непрекъснат демонтаж направените разчети показват, че ще са 
необходими 695 души. Тоза са хора с различен ценз, позиции, квалификация и 
т.н. Тук спадат заетите кадри по управлението на ИП, административен 
персонал, строителни и монтажни специалисти, специалисти по извеждане от 
експлоатация и др. 

Дейностите по подготовката за извеждането от експлоатация (ЕПИЕ) на 
спрените блокове 1-4 налагат изграждането в границите на усвоената и 
използвана от АЕЦ „Козлодуй“ площадка на няколко обекта за третиране на 
отпадъците, които ще бъдат отделени при изпълнението на следващите етапи 1 
и 2. За целта ще бъде изграден Цех за намаляване на размерите и дезактивация. 
В него ще се третират демонтираните замърсени материали от Машинна зала, 
Спецкорпуси 1 и 2 и Реакторните отделения. 

 Също така по време на този подготвителен етап ще бъдат изградени и 
площадки за временно безопасно съхранение на РАМ и Нерадиоактивни 
материали от дейностите по извеждане от експлоатация. 
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Дейностите по изпълнение на Етапа на подготовка за извеждане от 
експлоатация разглеждани в социално-икономически аспект нямат особено 
голям негативен ефект. Чрез тях се постига, макар и временна и краткотрайна 
трудова заетост на част от персонала. За кумулативен ефект е трудно да се 
говори дотолкова, доколкото в случая няма някакво  натрупване. 

Б) Етап 1 на извеждане от експлоатация 
Дейностите по изпълнението на Етап 1  на извеждане от експлоатация се 

изразяват в Подготовка за и Контролиране на  Безопасно съхранение и 
Демонтаж на оборудване извън Зоната за Безопасно съхранение. За 
изпълнението на обема и видовете работи по този етап ще са необходими 650 
души. 

Експлоатационните дейности в Цеха за намаляване на размерите и 
дезактивация ще се изразяват в раздробяване и дезактивация на различно 
оборудване, техника и материали. При демонтирането им те ще бъдат поделени 
на три категории -  1-ва категория – оборудване без замърсяване, 2-ра категория 
– потенциално замърсено оборудване и 3-та категория – замърсено оборудване. 

Характерът на дейностите по време на Етап 1 на извеждане от 
експлоатация при условие, че се спазват технологичните и нормативни 
изисквания не предполага значителни отрицателни въздействия, както върху 
природната среда, така и върху населението и икономиката на разглежданата 
територия. 

Не се очаква и проява на кумулативен ефект. 

В) Етап 2 на извеждане от експлоатация  
Планираните дейности  по време на изпълнението на този етап включват 

Отложен демонтаж на оборудване в границите на Зоната за Безопасно 
съхранение и Освобождаването от контрол на площадката и сградите. 

За изпълнението на заложените в този етап работи ще са необходими 212 
души, като в неговия край техният брой ще намалее до 100. 

Спазването и прилагането на разработените в проекта мерки и 
изисквания по отношение на безопасната работа по време на демонтиране и 
последващите практики по транспортиране, съхраняване и т.н. на 
демонтираните материали ще резултира в опазване на околната среда и 
стопанството на изследваната 30km зона на АЕЦ „Козлодуй“. 

Анализът на дейностите в изпълнение на Ивестиционното предложение 
за Подготовка и Извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“ 
показва, че няма основание да се очаква кумулативен ефект по отношение на 
населението и стопанските обекти в демографския и иконолически аспекти, а 
също така и върху експлоатацията на блокове 5 и 6 и Националното хранилище 
за радиоактивни отпадъци.  

Безопасното извеждане от експлоатация (ИЕ) на ядрени съоръжения, 
след приключване на тяхната експлоатация (каквито са блоковете от 1 до 4 на 
АЕЦ “Козлодуй”), изпълнено в съответствие с изискванията на чл. 31 на 
Наредбата за безопасност при извеждане от експлоатация на ядрени 
съоръжения, не предполага рисково въздействие върху демографското развитие 
на населението и социално-икономическото състояние и структура на 
прилежащата територия на АЕЦ “Козлодуй”. Рисковете за населението и 
стопанствата в селищата, попадащи в изследваната територия, до голяма степен 
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са производни от качеството и сигурността на изпълнението на предложените 
мерки в глава 6, т. 6.1, т. 6.2, т. 6.3, т. 6.4, т. 6.9 и т. 6.10.  

Възникването на аварийни ситуации, въпреки спазването на всички 
предписани задългжителни изисквания, макар и теоретично  е възможно. Те 
могат да имат различни източници, място, време, естество, мащаби, 
продължителност и т.н. Характерът на заложените работи по изпълнение на 
Етапа на подготовка за извеждане от експлоатация (ЕПИЕ) и Етапи 1 и 2 на 
извеждане от експлоатация не предполага проявата на такива ситуации. Ако все 
пак възникнат такива, те биха били на локално ниво, краткотрайни и без 
значими социални и икономически последици. 

С това на практика ще се смекчат отрицателните социални и социално- 
икономически въздействия чрез: запазване и осигуряване на работни места за 
освободените от експлоатацията специалисти, използване на техният богатия 
опит и знания, постигане на по-висока ефективност в новите дейности, 
осигуряване на приемственост и не на последно място негативният кризисен 
ефект ще се отрази по-слабо върху нивото на безработицата. Запазването на 
квалифицирания персонал в новите дейности по извеждането би имало и друг 
положителен ефект - осигуряване на квалифицирани кадри за евентуалното 
строителство и експлоатация на нов блок на АЕЦ “Козлодуй”. Дейностите по 
извеждане от експлоатация на спрените 4 блока не могат да окажат 
икономически и социални въздействия върху икономиката и населението на 
румънската част от разглежданата 30km зона на влияние на АЕЦ “Козлодуй“.  

В действащият 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 аварийно събитие, възникнало, 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.  

Информационният и комуникационен подход, както и сътрудничеството 
с румънските власти във връзка с необходимите мерки следва да се 
усъвършенства и развива. 

Г) Етап на закриване и рекултивация 
Съгласно възприетата стратегия за т.н. “непрекъснат демонтаж” [7] за 

извеждането от експлоатация на блоковете след приключване на дейностите по 
ЕПИЕ и Етапи 1 и 2 на  ИЕ  и закриването им, заеманата от тях площадка ще 
бъде освободена и рекултивирана. Заетите в тези дейности лица ще бъдат 
освободени, което ще се отрази върху трудовата заетост в 30km зона на влияние 
на АЕЦ „Козлодуй“. За намаляване на ефекта е възможно пренасочване на 
персонала при използване на площадката за други индустриални цели.  

В заключение, може да се направи следната прогноза за въздействията по 
време на и след извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”:  
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Вероятност за поява; съществува 
Териториален обхват на въздействие локално 

Обратимост на въздействието 
(обратимо, необратимо):  

необратимо в социално- 
икономическо отношение 

Продължителност на въздействието 
(краткосрочно, средносрочно и 
дългосрочно):  

през периода на подготовка до 
закриването на блокове 1-4 

Честота на поява на въздействието за заетите  е временна 

Вид на въздействието 
(положително/отрицателно; 
пряко/непряко; вторично; кумулативно и 
синергично): 

отрицателно за заетите в 
подготовката за и извеждането и 
закриването на блокове 1-4 

 

4.16 Обобщени данни за потенциалното въздействие на 
инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда 

В рамките на този раздел са представени матриците за оценка на 
очакваните потенциални въздействия върху населението и околната среда по 
отделните фактори за разглежданите алтернативи за извеждане от експлоатация 
на 1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй”. Разгледани са следните алтернативи за 
извеждане от експлоатация на блоковете, подробно описани в глава 2 раздел 2.2 
на този документ:  

- Нулева алтернатива (А0) – неизвеждане от експлоатация;  
- Алтернатива 1 (А1) – отложен демонтаж;  
- Алтернатива 2 (А2) – непрекъснат демонтаж.  
Матрицата, която се използва за оценка на очакваните въздействия върху 

населението и околната среда по време на изпълнение на дейностите по 
извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” е изготвена въз 
основа на изискванията на Европейските документи [44-46] и опита на EWN 
[50].  

За основа на матриците е използван оригинала на документа на ЕС 
„Оценка на въздействието върху околната среда при извеждане от експлоатация 
на ядрени инсталации” [1].  Изборът на параметрите е взет от този документ 
като подходящ за матрици за извършване на качествена оценка.  

В случай на незначително въздействие в матрицата не се отбелязва нищо.  
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Таблица 4.16-1 Матрицата за оценка на очакваните потенциални въздействия върху населението и околната среда по отделните фактори за Нулева алтернатива (А0), 
Алтернатива 1(А1) и Алтернатива 2 (А2)   

Проектни дейности с потенциално въздействие върху околната среда Нулева алтернатива (А0) 
 - отрицателно въздействие  
+ положително въздействие 
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Компоненти и фактори на околната среда A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 

E2 Въздух           - -   - -   - 

E3 Води            -   - -   - 

E4 Земи и почви           -        - 

E6 Ландшафт              -      

E7 Защитени територии            -   - -  -  

E8-1 Флора           - -   - -   - 

E8-2 Фауна           - -   - -   - 
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E 11 Рискови енергийни източници                    

E4 Земи и почви              -    -  

E9 Културно наследство                    

E10 Инфраструктура              +    -  

E10 Здравен риск           -    - -  - - 
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E14 Социално-икономически аспекти -                 -  
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Проектни дейности с потенциално въздействие върху околната среда Алтернатива 1 (А1) 
- отрицателно въздействие  
+ положително въздействие  
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Компоненти и фактори на околната среда A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 

E2 Въздух      - - -  - - +   - -   + 

E3 Води        -    +   - -   + 

E4 Земи и почви  -    - + -  +  -   -   -   + 

E6 Ландшафт  - +          - -      

E7 Защитени територии            +   - -  -  

E8-1 Флора       -   -  - +   - -   + 

E8-2 Фауна       -   -  - +   - -   + 
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E 11 Рискови енергийни 
източници      -    -          

E4 Земи и почви      - - -      - -    -  

E9 Културно наследство                    

E10 Инфраструктура   +   +   +     +    -  

E10 Здравен риск  -        -  -  +   - - - - + 
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E14 Социално-икономически 
аспекти -     +   +         -  
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Проектни дейности с потенциално въздействие върху околната среда Алтернатива 2 (А2) 
- отрицателно въздействие  
+ положително въздействие  
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Компоненти и фактори на околната среда A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 

E2 Въздух      -  - -  - - +   - -   + 

E3 Води        -   - +   - -   + 

E4 Земи и почви  -    -  + -  +  -   -  -   -   + 

E6 Ландшафт  - +     -     - -      

E7 Защитени територии            +   - -  -  

E8-1 Флора       _   - - +   - -   + 

E8-2 Фауна       _   - - +   - -   + 
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E 11 Рискови енергийни източници      -    -          

E4 Земи и почви        -      - -    -  

E9 Културно наследство                    

E10 Инфраструктура +  +   +  +  +     +    -  

E10 Здравен риск  - -   -   - - - +   - - - - + 

С
оц

иа
лн

о 
ик

он
ом

ич
ес

ка
 

ср
ед

а 

E14 Социално-икономически аспекти +     +   +         -  
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Извършена е корелация на дейностите от A1 до A19 спрямо дейностите 

по извеждане от експлоатация на блокове от 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй”, описани 
в глава 2.  Също така отрицателните въздействия са отбелязани със знак минус, 
докато положителните въздействия са отбелязани със знак плюс.  

Едновременото отбелязване на положително и отрицателно въздействие 
означава, че отрицателно въздействие ще има по време на изпълнение на дадена 
дейност, а положително след приключването на дейността.  

A1 Промяна в равнището на заетост  
Тази дейност се отнася и до трите алтернативи, като положително 

въздействие има само върху Алтернатива 2 за непрекъснат демонтаж, тъй като 
част от персонала на ЕП 1 на АЕЦ “Козлодуй” преминава към ДП “РАО”. 

A2 Промяна на промишлената площадка  
Промяна на промишлената площадка ще има след изпълнението на 

новите проекти за Цех за намаляване на размерите и дезактивация на материали, 
Площадки за временно безопасно съхранение на радиоактивни материали и за 
нерадиоактивни отпадъци от извеждането от експлоатация, при Алтернатива 1 и 
Алтернатива 2. 

A3 Промяна на промишлените сгради  
Тези промени се отнасят към промяната на предназначението на някои 

сгради и на изпълнението на планираните нови проекти, свързани с 
извеждането от експлоатация.  

A4 Промяна в огражденията на площадката  
Неприложимо.  
A5 Разрушаване на сгради  
Съгласно Актуализираната стратегия [7] не се предвижда разрушаване на 

сгради. Но разрушаване на строителни конструкции е възможно при 
извършване на демонтажните дейности.  Въздействието върху околната среда 
на този тип разрушаване е слабо.  

A6 Строителство на нови сгради  
Тази дейност се отнася за построяването на Цех за намаляване на обема и 

дезактивация на РАО, както и Площадки за временно безопасно съхранение на 
радиоактивни материали и за нерадиоактивни отпадъци от извеждането от 
експлоатация.  

A7 Земно-изкопни работи  
Тези дейности се отнасят за новите проекти: Цех за намаляване на 

размерите и дезактивация на материалите, Площадки за временно безопасно 
съхранение на радиоактивни материали и за нерадиоактивни отпадъци от 
извеждането от експлоатация.  

Вредното въздействие върху почвите се намалява, чрез отстраняване на 
хумусния слой, неговото съхраняване и ползване за други цели, главно 
рекултивация. От друга страна с насипването на нов и незамърсен слой почва не 
само ще се възстанови почвената повърхност, но ще се допринесе и за 
опазването на околната среда.  

A8 Съхраняване на конвенционални отпадъци  
Тези дейности са свързани с извършване на демонтажните работи 

(Алтернатива 1 и Алтернатива 2), а въздействието е незначително за Нулевата 
Алтернатива.  
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A9 Рециклиране на отпадъци 
Тази дейност е свързана както с Етап 1 (демонтаж в Машинна зала), така 

и с Етап 2 (демонтаж в зоната за БС) за Алтернатива 1 и Алтернатива 2.  
Въздействието е положително.  

A10 Транспорт на материали  
Тези дейности се извършват по време на Етап 1 (демонтаж в МЗ) и Етап 

2 (Демонтаж в зоната на БС), както и при строителството на нови сгради и 
съоръжения, свързани с ИЕ (като следните нови проекти: изграждане на ЦНРД, 
Площадки за временно безопасно съхранение на радиоактивни материали и за 
нерадиоактивни отпадъци от ИЕ) и Съоръжение за третиране и кондициониране 
на твърди радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема 
отнася се за (Алтернатива 1 и Алтернатива 2).  

A11 Манипулиране на опасни материали (радиоактивни и токсични) 
Тези дейности се отнасят за състояние „Е” за всички алтернативи, както 

и за Етап 1 и Етап 2 за Алтернатива 1 и Алтернатива 2.  
A12 Прекратяване на изпусканията на течни и газови емисии  
След завършване на Етап 2.  
A13 Използване на разтоварища за баластра и др. твърди инертни 

отпадни материали  
Тези дейности се отнасят до Етап 1 и Етап 2. Такъв тип е например 

Площадката за конвенционални отпадъци от извеждането от експлоатация.  
A14 Съхранение на радиоактивни отпадъци  
Тези дейности се отнасят за състояние „Е” за всички Алтернативи, както 

и за Етап 1 и Етап 2 (Алтернатива 1 и Алтернатива 2).  
A15 Възникване на пожари  
Тези дейности се отнасят за всички алтернативи. След завършването на 

Етап 2 (Алтернатива 1 и Алтернатива 2) въздействието ще има положителен 
ефект. Вероятността за случване е много ниска.  

A16 Изтичане на течни и газообразни замърсители  
Тези дейности се отнасят за всички алтернативи. След завършването на 

Етап 2 (Алтернатива 1 и Алтернатива 2) въздействието ще има положителен 
ефект. Вероятността за случване е ниска.  

A17 Аварии с персонала  
Тези дейности се отнасят за всички алтернативи. След приключването на 

Етап 2 (Алтернатива 1 и Алтернатива 2) въздействието ще има положителен 
ефект.  

A18 Повреди на конструкции и сгради от външни фактори  
Вероятността за случване е много ниска.  След приключването на Етап 2 

(Алтернатива 1 и Алтернатива 2) въздействието ще има положителен ефект.  
A19 Дейности по мониторинг и контрол  
Тези дейности се отнасят за всички алтернативи. След завършването на 

Етап 2 (Алтернатива 1 и Алтернатива 2) въздействието ще има положителен 
ефект главно поради значителното намаляване на тези дейности.  

Със завършването на Етап 2 на процеса по ИЕ вероятността от появата 
на събитията от А15 до А18 е нулева.  

4.17 Трансгранично въздействие  
Подробно описание на трансграничните въздействия при реализацията на 

инвестиционното предложение е представенo в отделен документ.  
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Резултатите от анализа на трансграничното въздействие показват, че 
трансграничното въздействие е намалено до минимално ниво и се оценява като 
незначително. Оценките са направени при условие, че са взети очакваните 
гранични емисии по време на извеждането от експлоатация, и при отчитане на 
всички предложени смегчаващи мерки в глава 6.  

В доклада частта трансгранично въздействие е представена като отделен 
документ като са отчетени и румънските изисквания, представени в изпратените 
писма на Румънското министерство на околната среда и горите до МОСВ 
получени с писмо на МОСВ изх. № 26-00-939/19.10.2010г. и писмо на МОСВ 
изх. № 26-00-693/24.08.2012г.  

 


