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6. Описание на мерките, предвидени да предотвратят, 
намалят или където е възможно да прекратят значителни 
вредни въздействия върху околната среда, както и план за 
изпълнение на тези мерки  

В тази глава са предложени основните мерки за недопускане и/или 
минимизиране на вредните въздействия върху компонентите на околната среда 
и здравето на хората при реализация на инвестиционното предложение 
“Извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”. Те са 
изготвени и изцяло съобразени с изискванията на Българското и Европейско 
законодателство, както и на изискванията, заложени в документите на 
Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР).  

Тези мерки могат да бъдат превантивни ако чрез тях се избягва 
въздействие или те позволяват модификация на дейностите по даден проект. От 
тази гледна точка ще бъдат идентифицирани смегчаващите и превантивните 
мерки, които трябва да бъдат внедрени в проекта с цел избягване, смегчаване 
или компенсиране на въздействията върху околната среда.  

Принципът ALARA (Толкова ниско, колкото е разумно достижимо) 
изисква всеки, който използва ядрена енергия, извършва дейности, водещи до 
радиационно облъчване и/или извършва дейности за ограничаване на 
естественото облъчване или облъчване, предизвикано от радиационна авария, е 
длъжен да спазва такова ниво на ядрена безопасност, радиационна защита, 
физическа защита и аварийна готовност, което е разумно постижимо при 
балансиране на икономическите и социалните перспективи, като се вземат 
предвид икономическите и социални аспекти.  

Основна стъпка от приложението на ALARA е създаването на подходяща 
структура, която да ръководи, координира и разпределя отговорностите, 
свързани с радиационната безопасност. Процедурата за оптимизиране на 
процесите може да включва комбинация от следните дейности:  

- оценка на дозовите натоварвания с цел да се определи нуждата от 
оптимизация;  

- определяне на фактори, които биха намалили дозовите натоварвания;  
- качествен или количествен анализ на осъществяването на 

различните възможности, свързани с факторите за намаляване на 
дозовото натоварване;  

- определяне на оптимален брой възможности за защита;  
- окончателно определяне на процедури, техники и мерки за 

радиационна защита.  
В процеса на ИЕ принципът ALARA се прилага по специална програма. 

В програмата има конкретни измервания и указания, които надграждат 
рутинната инструкция за радиационна защита.  Основните моменти при 
прилагането на принципа ALARA са дадени по-долу и се базират на 
съществуващите механизми в ЕП-1. Прекият контрол по прилагането на 
принципа ALARA се осъществява от Съвет ALARA.  Съветът ALARA оценява 
и приема предложения прогнозен дозов бюджет. 

За намаляване на последствията за персонала и населението при 
изпълнение на дейностите при ИЕ на блоковете е разработена Концепция за 
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радиационна защита, приложима при ИЕ. Контролът на индивидуалното дозово 
облъчване е организиран съгласно нормативните изисквания [17]. Контролът е 
необходим за лимитиране на дозовото натоварване до приетите цели. Тези цели 
допринасят за минимизиране на стохастичните биологични ефекти и 
елиминиране на детерминираните биологични ефекти. В съответствие с 
прилагането на принципа АЛАРА трябва да се приемат по-ниски 
административни годишни граници за ефективната индивидуална доза при 
дейности по време на ИЕ на блокове. Важен момент е, че този контрол трябва 
да отчита цялата история на дозовото натоварване на персонала. В АЕЦ 
“Козлодуй” това е регулирано чрез Контролен Център “Персонална 
Дозиметрия” (КЦ “ПД”), който разполага с необходимите ресурси за спазване 
на изискванията по [17].  

За успешното изпълнение на дейностите по ИЕ е необходимо да се 
реализират всички планирани проекти преди началото на дейностите по 
извеждане от експлоатация. Оценките на въздействието върху околната среда и 
населението са направени при положение, че планираните проекти са 
реализирани. На базата на направените оценки в глава 4 на този доклад се 
предлагат и допълнителни мерки, представени в таблиците по-долу. Поради 
това в таблиците са дадени планирани и предлагани мерки.  

Конкретните мерки за намаляване, предотвратяване или прекратяване на 
значителните вредни въздействия върху здравето на хората и околната среда от 
реализацията на инвестиционното предложение “Извеждане от експлоатация на 
блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”, са изложени по-долу, като на първо място са 
разгледани мерките, отнасящи се до радиологичните въздействия върху 
околната среда и здравето на хората., а на второ място – тези, свързани с 
нерадиологичните въздействия върху околната среда и здравето на хората.  

В глава 11 на ДОВОС е представен Екологичен и социален проекто-план 
за действие за проекта (ЕСПД) Приложение 11.6.2, План за управление на 
околната среда, План за смегчаващи мерки и План за мониторинг са 
представени в Приложение 11.6.1.  Тези планове резюмират смегчаващите 
мерки и действия и са разработени съгласно изискванията на ЕБВР. Тези 
планове трябва да бъдат допълнени от Инвеститорите АЕЦ “Козлодуй” и ДП 
„РАО”.  

В раздели от 6.2 до 6.4 са представени препоръките за внедряване на 
мерките в Плана за управление на околната среда, Аварийния план и Плана за 
мониторинг на площадката.  

6.1 Мерки за намаляване, предотвратяване или прекратяване на 
значителните вредни въздействия върху околната среда  

В този раздел са предствени планираните и предлаганите мерки за 
минимизиране и/или предотвратяване на различните вредни въздействия върху 
околната среда.  
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6.1.1 Мерки за намaляване, предотвратяване или прекратяване на 
вредните въздействия от радиоактивно облъчване на персонала (принцип 
ALARA)  
№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
 Планирани мерки 

1. Изработване на 
подробни инструкции за 
всяка дейност по 
демонтажа.  

Подготовка за 
извеждане от 
експлоатация (ИЕ) 

Опазване здравето на 
персонала и 
осигуряване на 
безопасни условия на 
труд  

2.  Максимално 
освобождаване от 
всички 
компоненти/оборудване 
от категория 3 и по-
нататъшното им 
третиране, след 
временно съхранение за 
разпад (Актуализирана 
стратегия на извеждане 
от експлоатация на АЕЦ 
“Козлодуй”). 

По време на ИЕ  Опазване здравето на 
персонала и 
осигуряване на 
безопасни условия на 
труд 

3. Преддемонтажна 
дезактивация на системи 
и оборудване (например 
Проекти 4А и 4B).  

Подготовка за ИЕ  Опазване здравето на 
персонала и 
осигуряване на 
безопасни условия на 
труд  
Опазване здравето на 
населението 

 Предлагани мерки 
1.  Да се въведе програма 

за демонтаж на 
блоковете и да се 
създаде база данни за 
проследимост на веки 
един компонент от 
дейностите по ИЕ.  

По време на ИЕ  Опазване здравето на 
персонала и 
осигуряване на 
безопасни условия на 
труд 

2.  Въвеждане на 
допълнителни мерки по 
оптимизация на 
радиационната защита 
при дейностите по ИЕ 
(база данни на дозовите 
натоварвания на 
персонала).  

По време на ИЕ  Опазване здравето на 
персонала и 
осигуряване на 
безопасни условия на 
труд 
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№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
3.  Да се имплентират 

резултатите от проекта 
„Количествена  оценка 
на материалите и 
радиологично 
обследване на блокове 
от 1 до 4 на АЕЦ 
“Козлодуй”” (1Проект 
11С).  

Подготовка и 
провеждане на 
дейностите по ИЕ  

Опазване здравето на 
персонала и 
осигуряване на 
безопасни условия на 
труд 

4.  Спазване на 
нормативните и 
въведените 
регламентирани 
административни нива 
за дозовото натоварване 
за персонала и 
населението чрез 
непрекъснат 
радиационен контрол и 
се въведе оптимизация 
на контролните граници 
на мощността на 
ексвивалентната доза 
гама лъчение в 
съответните зони на 
площадката на АЕЦ 
“Козлодуй” и КЗ на 
блоковете. 

Подготовка за ИЕ и по 
време на ИЕ  

Опазване здравето на 
персонала и 
населението и 
осигуряване на 
безопасни условия на 
труд на персонала  

6.1.2 Мерки за намaляване, предотвратяване или прекратяване на 
вредните въздействия от радиоактивни изхвърляния в атмосферата  

№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
 Планирани мерки 

1.  Провеждане на  контрол 
върху газообразните 
изхвърляния в околната 
среда от дейностите в ЦНРД, 
като се приложат 
утвърдените по програмата 
за радиационен мониторинг 
на АЕЦ методики за 
осъществяването му. 

Подготовка и 
по време на 
ИЕ  

Опазване на атмосферата 
от радиологично 
въздействие 

                                                
1 Проекти, финансирани от KIDSF за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове 1-4 
на АЕЦ ”Козлодуй” 
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№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
2. Дейности по предварително 

кондициониране на 
отпадъците, чрез прилагане 
на съвременни технологични 
решения по дезактивация и 
намаляване на обема при 
херметичност и вентилация, 
когато това се изисква. 
(проект за Цех за намаляване 
на размерите и дезактивация 
на материалите).  

Подготовка 
за ИЕ 

Опазване на атмосферния 
въздух от радиологично 
въздействие 

3.  ЦНРД ще осигурява 
ефективна защита за 
неразпространение на  
радиоактивни вещества в 
околната среда, в т.ч и 
контрол на  радиоактивни 
аерозоли в атмосферния 
въздух, преди 
вентилационната тръба.  

Подготовка 
за извеждане 
от 
експлоатация 
(ИЕ) 

Опазване на въздуха от 
замърсяване 

4.  При проектиране на ЦНРД да 
се отчетат следните 
допълнителни радиационни 
нива  
• Мощност на еквивалентната 
доза на 1.0m от външните 
стени на ЦНРД: не по-голяма 
от 1μSv/h;  
• Еквивалентната доза за 
населението: не по-голяма от 
0.10mSv/y. 

Подготовка 
за извеждане 
от 
експлоатация 
(ИЕ) 
Периода на 
ИЕ 

Опазване на околната 
среда и здравето на 
хората 

5.  Проектиране и изграждане на 
система за радиационен 
мониторинг на базата на типа 
количеството и степента на 
замърсяване на материалите 
доставяни в ЦНРД.  

Подготовка 
за извеждане 
от 
експлоатация 
(ИЕ)  
Периода на 
ИЕ 

Опазване на околната 
среда и здравето на 
хората 

 Предлагани мерки 

1.  Използване на улавящи и 
филтриращи мобилни 
инсталации за всички 
дейности по извеждането от 
експлоатация, свързани с 
потенциално формиране на 

По време на 
ИЕ 

Опазване на атмосферния 
въздух от радиологично 
въздействие 
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№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
аерозоли.  

2.  Инсталиране на надеждна 
филтрираща вентилационна 
система в ЦНРД, която да 
осигурява ефективна защита 
от разпространението на 
радиоактивни аерозоли в 
околната среда чрез 
инсталиране на HEPA 
филтри с ефективност 
99.97%.  

По време на 
ИЕ  

Опазване на атмосферния 
въздух от радиологично 
въздействие 

3.  Да се предвиди количествена 
и качествена оценка на 
емитираните радиоактивни 
материали, в зависимост от 
вида, количеството и 
степента на замърсяване на 
материалите, които ще са  
раздробявани, степента на 
раздробяване, използваните 
методи за раздробяване и 
дезактивация и др.  

По време на 
подготовката 
за ИЕ и по 
време на ИЕ 

Опазване на атмосферния 
въздух от радиологично 
въздействие 

4. Изготвяне на програма за 
радиационен мониторинг 
изхождайки от принципа на 
консервативност при 
пробоотбора на аерозоли с 
периодична актуализация на 
пробоотборните пунктове и 
при необходимост включване 
на нови, съобразно с 
местоположението на 
дейностите по ИЕ. 

По време на 
подготовката 
за ИЕ и по 
време на ИЕ 

Опазване на атмосферния 
въздух от радиологично 
въздействие 

 
6.1.3 Мерки за намaляване, предотвратяване или прекратяване на 

вредните въздействия от радиоактивно замърсяване на почвите  
№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 

Планирани мерки  

1. Предексплоатационен 
Радиационен мониторинг на 
компонента почва.  

Подготовка за ИЕ Предотвратяване 
замърсяването на 
почвите и 
околната среда 
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№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
Предлагани мерки 

1.  Да се актуализират 
местоположенията на  
точките за пробоотбор, за 
радиационен мониторинг на 
почвите, съобразени с 
дейностите по извеждане от 
експлоатация.  

Подготовка за ИЕ Опазване 
чистотата на 
почвите и 
околната среда  

2.  В проекта за изграждане на 
Площадки за управление на 
материали от дейностите по 
извеждането от експлоатация 
на 1-4 блокове, да се 
предвидят необходимите 
мерки за постоянен 
радиационен контрол 
иопазване на околната среда.  

Подготовка за ИЕ и 
по време на ИЕ 

Опазване 
чистотата на 
почвите и 
околната среда 

3.  Да се актуализира обема на 
радиационния мониторинг на 
утайките от драгиране на 
отводнителните канали, 
съобразно дейностите по ИЕ.  

Подготовка и по 
време на ИЕ  

Опазване 
чистотата на 
почвите и 
околната среда 

 

6.1.4 Мерки за намaляване, предотвратяване или прекратяване на 
вредните въздействия от радиоактивни изхвърляния в повърхностните и 
подземни води  

№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
 Планирани мерки 

1.  Ефективно управление на 
течни радиоактивни отпадъци 
(ТРАО).  

Подготовка за 
ИЕ и по време на 
ИЕ 

Опазване 
повърхностните 
и подземните 
води от 
радиологично 
въздействие 

 Предлагани мерки 

1. Да се извършва непрекъснат 
контрол и се поддържа 
спецканализацията за 
предотвратяване на течове от 
радиоактивно замърсени води 

По време на ИЕ Опазване 
повърхностните 
и подземните 
води от 
радиологично 
въздействие 
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№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
2. Да се разработят оперативни 

инструкции за осъществяване 
на технологичен радиационен 
контрол на течни 
изхвърляния, свързани с 
демонтажа и дезактивацията 
на съоръженията.  

Подготовка за 
ИЕ и по време на 
ИЕ 

Опазване 
повърхностните 
и подземните 
води от 
радиологично 
въздействие 

3.  Изготвяне на програма за 
радиационен мониторинг 
изхождайки от принципа на 
консервативност при 
пробоотбора на отпадъчни 
води с периодична 
актуализация на 
пробоотборните пунктове и 
при необходимост включване 
на нови, съобразно с 
местоположението на 
дейностите по ИЕ.  

Подготовка за 
ИЕ и етап на ИЕ 

Опазване на 
повърхностните 
и подземните 
води от 
замърсяване 

 
6.1.5 Мерки за намaляване, предотвратяване или прекратяване на 

вредните въздействия от рискови енергийни източници  
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.  

При спазване на мерките, предвидени в програмата за радиационна 
защита при изпълнение на дейностите по ИЕ не са предвидени защитни мерки.  

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] и не се предлагат 
допълнителни мерки. 
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При реализация на ИП не са предвиждат допълнителни мерки с цел 
намаляване на въздействията от шум и вибрации при положение, че се 
използват предвидените мерки в проектите.  

6.1.6 Мерки за намaляване, предотвратяване или прекратяване на 
вредните въздействия във връзка с управлението на радиоактивните 
отпадъци  

За гарантиране на безопасното управление на РАО е разработена 
Комплексна програма за управление на РАО в АЕЦ “Козлодуй” (ИД № 
ДОД.ЕД.ПМ.387/03) [162]. Програмата обхваща всички дейности, свързани с 
освобождаването на блокове 1–4, СК-1 и СК-2 от натрупаните експлоатационни 
отпадъци, включително извличането им от специализираните съоръжения за 
временно съхранение на РАО, както и дейности по управление на РАО от 
извеждане от експлоатация на блоковете.  

С цел смекчаване на вредните въздействия за околната среда и 
населението при управление на РАО от дейностите по ИЕ на блоковете, трябва 
да се спазват изискванията и основните положения в разработената Комплексна 
програма за управление на РАО в АЕЦ “Козлодуй” ИД № ДОД.ЕД.ПМ.387/03 
[162]. В процес на изпълнение е преглед на международните практики по 
отношение техники и методи за управление на РАО, като резултатите от него 
следва да се приложат за конкретния случай.  

 
№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
 Планирани мерки  
1. Изграждане на Цех за намаляване 

на размерите и дезактивация на 
материали (ЦНРД), (Проект 12), 
като се приложат подходящите 
мерки за безопасност и опазване 
на околната среда.  

Подготовка 
за ИЕ 

Екологосъобразно и 
безопасно 
управление на РАО; 
Опазване на 
здравето на хората  

2. Проектиране и изграждане на 
Площадки за управление на 
материали от дейностите по 
извеждането от експлоатация на 
1-4 блокове (Проект 19), като се 
приложат подходящите мерки за 
безопасност и опазване на 
околната среда.  

Подготовка 
за ИЕ 

Екологосъобразно и 
безопасно 
управление на РАО; 
Опазване на 
здравето на хората  

3. Изграждане на Съоръжение за 
третиране и кондициониране на 
радиоактивни отпадъци с голям 
коефициент на намаляване на 
обема (Проект 5b), като се 
приложат подходящите мерки за 
безопасност и опазване на 
околната среда.  

Подготовка 
за ИЕ 

Екологосъобразно и 
безопасно 
управление на РАО; 
Опазване на 
здравето на хората 
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№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
4. Доставка на съоръжение за 

третиране на течни РАО 
(инсталация Дунав), като се 
приложат подходящите мерки за 
безопасност и опазване на 
околната среда.  

Подготовка 
за ИЕ 

Екологосъобразно и 
безопасно 
управление на РАО; 
Опазване на 
здравето на хората 

5. Съоръжение за изваждане и 
имобилизиране на отработени 
йонообменни смоли (Проект 5а), 
като се приложат подходящите 
мерки за безопасност и опазване 
на околната среда.  

Подготовка 
за ИЕ 

Екологосъобразно и 
безопасно 
управление на РАО; 
Опазване на 
здравето на хората 

6. Съоръжения за измерване за 
освобождаване от контрол и 
мониторинг на отпадъците 
(Проект 6а), като се приложат 
подходящите мерки за 
безопасност и опазване на 
околната среда.  

Подготовка 
за ИЕ 

Екологосъобразно и 
безопасно 
управление на РАО; 
Опазване на 
здравето на хората 

7. Доставка на оборудване за 
отстраняване на течната фаза от 
БКО в СК-1 (Проект 9а), като се 
приложат подходящите мерки за 
безопасност и опазване на 
околната среда.  

Подготовка 
за ИЕ  

Екологосъобразно и 
безопасно 
управление на РАО; 
Опазване на 
здравето на хората  

8. Съоръжение за извличане и 
преработка на твърдата фаза от 
резервоарите с концентрат от 
изпарителите (Проект 9б), като се 
приложат подходящите мерки за 
безопасност и опазване на 
околната среда.  

Подготовка 
за ИЕ  

Екологосъобразно и 
безопасно 
управление на РАО; 
Опазване на 
здравето на хората  

9. Доставка на различни видове 
контейнери за транспортиране и 
съхранение на материалите, 
получени при демонтажните 
работи в АЕЦ “Козлодуй” 
(Проект 11б), като се приложат 
подходящите мерки за 
безопасност и опазване на 
околната среда.  

Подготовка 
за ИЕ 

Екологосъобразно и 
безопасно 
управление на РАО; 
Опазване на 
здравето на хората 

10.  Доставка на мобилно оборудване 
за дезактивация и очистване на 
водите (Проект 4а), като се 
приложат подходящите мерки за 
безопасност и опазване на 

Подготовка 
за ИЕ 

Екологосъобразно и 
безопасно 
управление на РАО; 
Опазване на 
здравето на хората  
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№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
околната среда.  

 Предлагани мерки 

1.  Извършване на контрол на 
количествата и процесите на 
третиране на течните и твърди 
РАО, получени при демонтажа на 
съоръженията както и контрол на 
площадките за временно 
съхраняване на контейнерите с 
отпадъци, както и събиране на 
тези данни чрез използване на 
система база данни подобна на 
тази използвана от ЕВН в 
проектите по ИЕ. 

Подготовка 
за ИЕ и в 
процеса на 
ИЕ  

Екологосъобразно и 
безопасно 
управление на РАО; 
Опазване на 
здравето на хората 

6.1.7 Мерки за намaляване, предотвратяване или прекратяване на 
вредните въздействия от нерадиоактивно замърсяване на въздуха  

№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
 Планирани мерки 
1.  Във връзка със засиления 

транспорт на територията на 
площадката по време на ИЕ 
да се следи за използване на 
изправна транспортна 
техника.  

По време на 
подготовката и 
в процеса на 
ИЕ  

Опазване на 
качеството на 
атмосферния въздух  

 Предлагани мерки  

1.  Използване на улавящи и 
филтриращи мобилни 
инсталации за всички 
дейности по извеждането от 
експлоатация, свързани с 
потенциално формиране на 
аерозоли.  

По време на 
ИЕ  

Опазване на 
атмосферния въздух 
от нерадиационно 
въздействие 

2.  При транспортиране и 
складиране на насипни 
материали да се вземат под 
внимение следните мерки: 
1. При складиране на пясъка 
– използване на ветроупорни 
прегради или насипи; 
покриване на повърхността; 
ограничаване височината на 

По време на 
ИЕ 

Опазване на 
атмосферния въздух. 
Предотвратяване 
разпространението 
на неорганизирани 
прахови емисии. 
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№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
складирания материал; 
ограничаване на дейностите 
при високи скорости  на 
вятъра;  
2. Изграждане на закрити 
складове за складиране на 
зоолита. 
3. Оптимизиране на 
условията за товарене и 
разтоварване чрез 
намаляване на височината на 
разтоварване, използване на 
улеи и др.; автоматична 
промяна на височината на 
разтоварване с промяната на 
височината на насипания 
материал; 
4. 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.  

6.1.8 Мерки за намaляване, предотвратяване или прекратяване на 
вредните въздействия от нерадиоактивно замърсяване на почвите  

№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 

Предлагани мерки 
1.  Съществуващата мрежа за 

радиационен мониторинг на 
почвите, да се използва и за 
определяне на 
нерадиационни параметри на 
почвите, като почвена 
киселинност, наличие на 
общи форми за тежки метали 
и т.н.  

Подготовка 
за ИЕ 

Опазване чистотата 
на почвите и 
околната среда 
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№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
2.  От терените, върху които се 

предвижда ново 
строителство да се отнеме 
плодородния хумусен слой, 
да се депонира отделно и 
съхранява съгласно 
изискванията на Наредба № 
26 от 02.10.1996г.  

Подготовка 
за ИЕ 

Опазване чистотата 
на почвите и 
околната среда 

3.  Да се предвиди 
нерадиационен мониторинг 
на утайките от драгиране на 
отводнителните канали.  

Подготовка 
и по време 
на ИЕ 

Опазване чистотата 
на почвите и 
околната среда 

6.1.9 Мерки за намaляване, предотвратяване или прекратяване на 
вредните въздействия от нерадиоактивно замърсяване на повърхностните 
и подземни води  

№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
 Предлагани мерки 
1.  Във връзка със засиления 

транспорт на територията на 
площадката по време на ИЕ да 
се следи за използване на 
изправна транспортна техника.  

По време на 
подготовката 
и в процеса 
на ИЕ  

Опазване на 
чистотата на 
повърхностните и 
подземните води  

2.  Да се контролира и поддържа 
водо-снабдителната и 
канализационна система за 
предотвратяване на течове и 
загуби. 

По време на 
ИЕ 

Опазване на 
водните ресурси 
Опазване на 
подземните води от 
замърсяване 

3.  Предвид чувствителността на 
района към замърсяване с 
биогенни елементи, да 
продължи да се извършва 
контрол на отпадъчните води 
от блокове 1-4 за биогенни 
елементи.  
В случай на системно 
замърсяване да се предвиди 
инсталиране на модул за 
биологично пречистване на 
отпадъчните води, включващ и 
етап денитрификация. 

По време на 
ИЕ 

Опазване на 
чистотата на 
повърхностните и 
подземните води  

4.  Непрекъснат контрол за 
организирано и в съответствие 
с лицензионните условия 
изпускане на потоците 
отпадъчни води в 

По време на 
подготовката 
и в процеса 
на ИЕ 

Опазване на 
повърхностните и 
подземните води от 
замърсяване 
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№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
съществуващата и 
новоизградена (напр. за Цеха 
за намаляване на размерите и 
дезактивация) канализационна 
система на АЕЦ „Козлодуй“. 

5.  Да се предприемат мерки за 
предотвратяване (изолиране) 
на достъпа на 
канализационната система от 
инсталацията към подземни 
води.  

По време на 
подготовката 
за ИЕ 

Опазване на 
повърхностните и 
подземните води от 
замърсяване 

6.1.10 Мерки за намaляване, предотвратяване или прекратяване на 
вредните въздействия от управление на нерадиоактивни отпадъци и 
опасни вещества  

Съгласно опита на EWN [50] най-добрия начин за управление на 
конвенционални отпадъци е разработване на ръководство за управление на 
конвенционални отпадъци с подробни инструкции за всички дейности по 
управление на отпадъците. Това ръководство трябва да се разработи съгласно 
изискванията на BREF. Друго важно изискване, което трябва да се включи в 
ръководството е контрол и одит на съоръженията за третиране на отпадъците, 
получавани от АЕЦ „Козлодуй” и ДП „РАО”.  

№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
 Планирани мерки  
1.  Доставка на комплексна 

платформена везна за МПС 
(Проект 6е).  

По време на ИЕ  Опазване на 
околната среда  

 Предлагани мерки 

1.  Управлението на 
строителните отпадъци, 
генерирани по време на 
извеждане от експлоатация 
на блокове 1-4 следва да 
бъде съобразено с 
изискванията на Наредбата 
за управление на 
строителните отпадъци и за 
влагане на рециклирани 
строителни материали (обн. 
ДВ, бр. 89/13.11.2012г.),  

Подготовка за ИЕ Екологосъобразно 
управление на 
строителните 
отпадъци  

2.  Да се осигури разделно 
събиране и транспортиране 
на отпадъците от 
разрушаване и да не се 
допуска смесването им чрез 

Подготовка за ИЕ 
и Етапи 1 и 2  

Екологосъобразно 
управление на 
отпадъците 
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№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
изработване на Инструкции 
за работа и процедури за 
изпълнението им.  

3.  Образуваните отпадъци от 
дейността на обекта да се 
предават, въз основа на 
писмени договори на лица, 
притежаващи съответния 
документ по чл. 35 от ЗУО.  

Подготовка за ИЕ 
и Етапи 1 и 2 , 
Закриване и 
рекултивация 

Екологосъобразно 
управление на 
отпадъците 

4.  Поетапно да бъде решен 
въпроса със залежалите 
химични вещества и смеси и 
същите бъдат третирани като 
опасен отпадък.  

Подготовка за ИЕ 
и Етапи 1 и 2  

Екологосъобразно 
управление на 
отпадъците  

5.  Да се създаде база данни за 
генерираните количества 
отпадъци, източника на 
генериране и фирмите, на 
които отпадъка е предаден за 
последващо третиране, за да 
се улесни отчетността на 
отпадъците, в съответствие с 
изискванията на ЗУО.  

Подготовка за ИЕ 
и Етапи 1 и 2  

Екологосъобразно 
управление на 
отпадъците  

6.  Предаването и приемането 
на производствените, 
строителните и опасните 
отпадъци да 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, в съответствие с 
чл. 8 на ЗУО. 

Подготовка за ИЕ 
и Етапи 1 и 2 

Екологосъобразно 
управление на 
отпадъците 

7.  Препоръчва се да се изискат 
от Доставчика 
информационни листове за 
безопасност, в съответствие 
със  Закона за защита от 
вредното въздействие на 

Подготовка за ИЕ 
и Етапи1 и 2 

Минимизиране на 
отрицателното 
въздействие на 
опасните вещества 
и смеси 
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№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
химичните вещества и смеси 
/или Регламента за 
класификация, етикетиране 
и пакетиране (CLP).  

6.1.11 Мерки за намaляване, предотвратяване или прекратяване на 
вредните въздействия върху земните недра  

№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
 Планирани мерки 

1. Да се спазват създадените  
инструкции, процедури, 
методики и програми за 
осъществяване на 
технологичен радиационен 
контрол на основните 
източници на течни 
изхвърляния и радиоактивно 
замърсяване, свързани с 
демонтажа и дезактивацията 
на съоръженията.  

Подготовка 
за ИЕ 

Опазване на 
геоложката среда от  
радиологично 
въздействие и 
свързаните с нея 
подземни водни 
тела. 

2. При извършване на 
строителни работи на терена, 
площадките да се приемат от 
инженер геолог.  

По време на 
ИЕ 

Превенция от 
възникване на 
локални техногенни 
инженерно 
геоложки процеси  

3. Да се извършва мониторинг 
на геоложката среда по 
отношение нейната 
устойчивост.  

По време на 
ИЕ 

Превенция от 
техногенни 
инженерногеоложки 
процеси и явления 

4. Контрол за опазване на 
подземни и повърхностни 
води от химическо 
замърсяване като превенция 
за опазване на геоложката 
среда.  

Постоянно Опазване на 
геоложката среда 

6.1.12 Мерки за намaляване, предотвратяване или прекратяване на 
вредните въздействия върху ландшафта  

Не се очакват вредни въздействия върху ландшафта, поради факта, че 
осъществяването на дейностите по извеждането от експлоатация във всички 
етапи на инвестиционното предложение и при изпълнението на съпътстващите 
проекти (като например: Цех за намаляване на размерите и дезактивация, 
Площадки за съхранение за разпад на преходни РАО и за нерадиоактивни 
отпадъци от извеждането от експлоатация), ще бъдат ограничени в рамките на 
площадката на АЕЦ “Козлодуй”.  
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6.1.13 Мерки за намaляване, предотвратяване или прекратяване на 
вредните въздействия върху природните обекти  

При очакваното слабо въздействие върху природните обекти 
разположени извън площадката на АЕЦ „Козлодуй“ не са предвидени 
специализирани мерки за ограничаване на вредните въздействия върху тях, 
освен спазване на най-добрите практики при ЕПИЕ, ИЕ и закриване и 
рекултивация на блоковете 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“. За да се избегне 
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, при експлоатацията на 
всички посочени обекти, е поставена като основна цел поддържането нивата на 
всички изхвърляния в съответствие с разрешените в лиценза и прилагане на 
конкретни технически решения, които гарантират безопасността за околната 
среда.  

6.1.14 Мерки за намaляване, предотвратяване или прекратяване на 
вредните въздействия върху биоразнообразието – флора  

№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
 Предлагани мерки 
1.  При провеждане на 

строителните дейности по 
изграждане, оборудване и 
въвеждане в екплоатация на 
площадки за управление на 
материали от извеждането от 
експлоатация на блокове 1-4, 
пътната инфраструктура и 300m 
релсов път, да не се допуска 
допълнително въздействие 
върху растителността в 
прилежащите територии.   

Подготовка за 
ИЕ 

Опазване на 
биоразнообразието  

2.  Препоръчва се растителните 
проби от провеждания 
радиационен мониторинг да се 
използват и за определяне на 
нерадиационни параметри, като 
например съдържанието на 
тежки метали в 3km зона.  

По време на 
ИЕ 

Опазване на 
биоразнообразието  

6.1.15 Мерки за намaляване, предотвратяване или прекратяване на 
вредните въздействия върху биоразнообразието – фауна  

 
№  

Описание на мярката Период/фаза Резултат 

 Предлагани мерки 

1.  Наблюдение на животинските 
видове на площадката, вкл. 
терена на бившето Козлодуйско 
блато, чиито хабитати е 

По време на 
ИЕ  

Опазване на 
биоразнообразието  
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№  

Описание на мярката Период/фаза Резултат 

възможно да бъдат потенциално 
засегнати (унищожени) от 
строителните работи и план за 
тяхната релокация при 
необходимост.  

2.  Препоръчително е да бъде 
направено проучване има ли 
въздействие върху 
физиологичното състояние, 
поведенческите реакции и 
репродуктивния статус на 
животни предмет на опазване в 
ЗЗ „Златията“ и ЗЗ „О-ви 
Козлодуй“ и на площадката на 
АЕЦ „Козлодуй“, както и 
рисковете вследствие от 
вероятни въздействия, 
възникващи поради близостта 
на АЕЦ „Козлодуй“ с 
посочените защитени зони.  

По време и 
след ИЕ 

Опазване на 
биоразнообразието  

6.1.16 Мерки за намaляване, предотвратяване или прекратяване на 
вредните въздействия върху здравето на хората  

Въздействието на процесите и дейностите по извеждане от експлоатация 
на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” върху здравето на персонала се свежда до 
експозиция на общ прах и шум за 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 
инфрачервена и ултравиолетова 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.  

Относно въздействието от йонизиращи лъчения на персонала, всички 
дейности, които се провеждат ще са съобразени с опазване здравето и 
безопасността на персонала и населението.  Дейностите по извеждане от 
експлоатация ще са предварително планирани, като това включва и изработване 
на план графици за работите по демонтаж на оборудването, като 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. Следва да се отчетат високото ниво на култура на 
безопасност в АЕЦ ”Козлодуй” и съответно системното прилагане на принципа 
ALARA, с което се минимизира специфичния риск от лъчево натоварване на 
персонала.  

Относно здравния риск за населението в резултат от ИЕ на блокове 1-4 
на АЕЦ ”Козлодуй”, следва да се отбележи, че той клони към нула, предвид 
факта, че опасните и радиоактивните материали, както и строителните 
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дейности, източник на конвенционално вредно въздействие, няма да излизат 
извън територията на площадката на блоковете, следователно в този случай не 
са необходими мерки за намаляване на вредното въздействие върху здравето на 
населението при реализацията на Инвестиционното предложение.  

6.1.17 Мерки за намaляване, предотвратяване или прекратяване на 
вредните въздействия върху културно-историческото наследство  

Не се очакват вредни въздействия върху материалното и културно-
историческото наследство, поради факта, че осъществяването на дейностите по 
извеждането от експлоатация във всички етапи на инвестиционното 
предложение и при изпълнението на съпътстващите проекти (Цех за намаляване 
на размерите и дезактивация, Площадки за съхранение на разпад на преходни 
РАО и Площадка за нерадиоактивни отпадъци от извеждането от експлоатация), 
ще бъдат ограничени в рамките на площадката на АЕЦ “Козлодуй”, където не са 
идентифицирани паметници на културата или археологически находки.  

6.1.18 Мерки за намаляване на ефекта от отрицателните социално-
икономически въздействия  
№  Описание на мярката  Период/фаза Резултат 
 Планирани мерки 

1.  Периодично актуализиране на 
утвърдената през 2006г. от 
Ръководството на АЕЦ “Програма 
за управление на социалните 
последици при извеждане от 
експлоатация на блокове 1-4 на 
АЕЦ “Козлодуй” [157].  

Подготовка за 
ИЕ и по време 
на ИЕ 

Намаляване на 
отрицателното 
социално-
икономическо 
въздействие  

2.  Въз основа на подписано 
споразумение между АЕЦ 
“Козлодуй” и ДП “РАО” 
прехвърляне на част от персонала 
на ЕП 1 на АЕЦ “Козлодуй” на 
работа към ДП “РАО”.  

Подготовка за 
ИЕ и по време 
на ИЕ  

 

 Предлагани мерки 

1  Ръководството на ДП “РАО” да 
осигури  средства, с оглед 
прилагането на мерки за 
запазването на високо 
квалифицираните кадри, работещи 
на спрените четири блока.  

Подготовка за 
ИЕ и по време 
на ИЕ 

Намаляване на 
отрицателното 
социално-
икономическо 
въздействие 
върху персонала 
и населението  

2.  Да се осигурят условия и механизми 
за преквалификация на онази част 
от досегашния персонал на 
спрените блокове, с цел 
пренасочването им към изпълнение 
на дейностите по извеждане от 

Подготовка за 
ИЕ и по време 
на ИЕ 

Намаляване на 
отрицателното 
социално-
икономическо 
въздействие  
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№  Описание на мярката  Период/фаза Резултат 
експлоатация.  

3.  Препоръчва се да се организират 
срещи-интервюта с всеки един от 
персонала на спрените блокове, за 
да се изяснят възможностите, 
предпочитанията и условията за 
пренасочване, преквалификация, 
допълнително обучение за 
придобиване на нови знания и 
умения или предпочитания за по-
ранно пенсиониране.  

Подготовка за 
ИЕ и по време 
на ИЕ 

Намаляване на 
отрицателното 
социално-
икономическо 
въздействие  

4.  Да се обсъдят възможностите и да 
се потърсят механизми от страна на 
ръководството на ДП „РАО”, 
съвместно с общинските 
ръководства на засегнатите общини, 
за разработване на проекти за 
запазване и развитие на 
производствени и обслужващи 
предприятието дейности, чрез които 
да се осигури заетост и доходи на 
част от населението на района и да 
се обмисли възприеме на политика 
за приоритетно предлагане на 
свободни работни места на жители 
от засегнатите общини.  

Подготовката за 
ИЕ и по време 
на ИЕ  

Намаляване на 
отрицателното 
социално-
икономическо 
въздействие 
върху 
населението на 
района.  

6.1.19 Мерки за минимизиране на рисковете и последствията от 
пожари  
№  Описание на мярката  Период/фаза Резултат 

Планирани мерки 

1.  С цел смекчаване на вредните въздействия 
и риска от пожари за околната среда и 
населението при изпълнение на 
дейностите по ИЕ на блоковете, да се 
спазват изискванията на съответните 
процедури по ИЕ за недопускане 
възникването на пожари и мерките за 
пожарна защита.  

По време на 
подготовката 
и целия 
период по 
ИЕ 

Опазване на 
здравето на 
хората и 
компонентите 
на околната 
среда 

Предлагани мерки 
1.  В рамките на разработване на ОАБ при 

извеждане от експлоатация, да се извърши 
оценка на риска от пожари и се предложат 
подходящи мерки за предотвратяване на 
възникването на пожари и намаляване на 
техните последствия.  

По време на 
подготовката 
и целия 
период по 
ИЕ 

Опазване на 
здравето на 
хората и 
компонентите 
на околната 
среда 



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 6 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 6/Стр. 21 от 23 

 

6.1.20 Аварийно планиране във връзка с промените, отговарящи на 
риска от аварии, свързан с извеждането от експлоатация  

№  Описание на мярката  Период/фаза Резултат 
Планирани мерки 

1.  Да се спазват стриктно изискванията и 
инструкциите в актуализираната и 
утвърдена редакция на Аварийния план 
на АЕЦ “Козлодуй” [132], включваща и 
дейностите при извеждането от 
експлоатация на блокове 1-4.  

По време на 
проектирането 
на 
предвидените 
съоръжения и 
през целия 
период по ИЕ.  

Опазване на 
околната 
среда и 
населението  

2. Вътрешните аварийни планове на 
блоковете да са напълно съвместими с  
актуализирания Авариен план на АЕЦ 
“Козлодуй”, които стриктно да се 
прилагат за всички аварийни сценарии в 
т. ч. и лимитиращите от гледна точка на 
риска за персонала, населението и 
околната среда.  

По време на 
ИЕ 

Опазване на 
околната 
среда и 
населението 

6.2 Препоръки за управление на околната среда  
С цел гарантиране на системен подход към управлението на 

екологичните и социалните въпроси и въздействия, свързани с дейността на 
Възложителя се изготвят различни планове и програми в това число и План за 
управление на околната среда. Ефикасната система на управление, подходяща 
за големината и предмета на стопанска дейност на АЕЦ „Козлодуй” и ДП 
„РАО”, дават възможност на дружеството по-добре да управляват рисковете, да 
се възползва от благоприятните възможности, да подобрява своето изпълнение 
в социален и екологичен аспект и да засилва репутацията си, като не на 
последно място това  може да доведе и често води до по-добри финансови 
резултати. Успешната и ефективна система за екологично и социално-отговорно 
управление е динамичен, непрекъснат процес, иницииран и подкрепян от 
ръководството и предполага взаимно полезна комуникация между АЕЦ 
„Козлодуй” и ДП „РАО”, неговите работници и местните общности, засегнати 
от проекта. Това налага методичен систематичен подход, включващ планиране, 
реализация, преглед и реагиране на резултатите по структуриран начин, с цел да 
се постигне непрекъснато подобряване на изпълнението. Този план следва да 
очертава отговорностите на АЕЦ „Козлодуй” и ДП „РАО” в процеса на 
оценяване, управление и наблюдение на екологичните и социални въпроси, 
свързани с проекта. Включването на заинтересовани от проекта страни следва 
да е неразделна част от този процес.  

Програмата трябва като минимум да включва следните цели:  
- Да се определят и оценят екологичните и социални въздействия и 

въпроси, както неблагоприятни, така и полезни, свързани с проекта.  
- Да се приемат мерки за избягване на неблагоприятното въздействие 

върху работниците, засегнатите общности и околната среда или – в 
случаите, когато е невъзможно въздействието да бъде избегнато – за 
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свеждането му до минимум, смекчаване на последиците от него или 
за неговото компенсиране/обезщетяване.  

- Да се определят и когато това е практически осъществимо – да се 
използват възможностите за подобряване на изпълнението в 
социален и екологичен аспект.  

- Да се насърчава подобреното изпълнение в социален и екологичен 
аспект чрез динамичен процес на наблюдение и оценяване на 
изпълнението.  

- Да се определят лицата или обществеността, които са или биха 
могли да бъдат засегнати от проекта, както и другите заинтересовани 
страни.  

- Да се осигури участието по подходящ начин на тези заинтересовани 
страни в диалог по екологичните и социални въпроси, които биха 
могли да имат потенциално отражение върху тях посредством 
процес на оповестяване на информация и взаимно полезни 
консултации.  

- Да се поддържат редовно конструктивни взаимоотношения със 
заинтересованите страни чрез взаимно полезно участие по време на 
реализацията на проекта.  

Екологичните и социални въпроси и въздействия следва да се анализират 
отделно и за съответните етапи на извеждане от експлоатация. При оценката 
следва да се вземат предвид и потенциалните трансгранични и глобални 
въпроси, като например: въздействия от зауствания и емисии, повишено 
използване или замърсяване на международни водни пътища – река Дунав, 
емисии на парникови газове, както и въздействието върху застрашени видове и 
местообитания.  

Предложения в рамките на Екологичния и социален проекто-план са 
разработени и представени в Приложение 11.6.2.  

6.3 Препоръки към програмата за мониторинг на площадката  
С цел проверка, че има само остатъчни въздействия, се препоръчва 

прилагането на съществуващия Плана за мониторинг на АЕЦ „Козлодуй” и ДП 
РАО. Това гарантира, че не възникват непредвидени въздействия и 
предложените смекчаващи мерки действат имат адекватен ефект. В случай на 
възникване на непредвидени въздействия следва да се предприемат адекватни 
мерки за отстраняването им. С цел контрола върху ефективността от 
прилаганите смекчаващи мерки за предотвратяване или ограничаване на 
вредните въздействия е необходимо да се определят измервателни точки и 
честота на измерванията, както и методология, която да се използва при 
измерванията, както и стойностите, които се очакват за регистриране на 
разликите между съществуващо и прогнозно ниво.  

Изготвяне на програма за радиационен мониторинг, изхождайки от 
принципа на консервативност при пробоотбора на аерозоли и отпадъчни води с 
периодична актуализация на пробоотборните пунктове и при необходимост 
включване на нови, съобразно с местоположението на дейностите по ИЕ.  

В рамките на Плана за управление на околната среда (част Б. План за 
мониторинг на околната среда) са включени някои препоръки как и какво 
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трябва да бъде внедрено за контрол на всички предложени смегчаващи мерки и 
те могат да се видят в глава 11, Приложение 11.6.1-Б.  

6.4 Препоръки към аварийния план  
АЕЦ „Козлодуй” разполага с Авариен план. Във връзка с реализация на 

ИП, следва този план да бъде актуализиран, като се включат новите дейности и 
процеси при ИЕ, тъй като при изпълнение на различните дейности са възможни 
аварии и следователно в него да се обхванат и действия за предотвратяване на 
аварии и инциденти при извеждане от експлоатация на 1-4 блокове.  

Аварийният план осигурява информация за готовността за действия в 
случай на аварии, който да демонстрира по разумен начин, че в случай на 
авария ще бъдат предприети всички необходими предпазни мерки за 
населението, персонала и околната среда.  

В съответствие с Аварийния план на АЕЦ ”Козлодуй” следва да се 
установят и поддържат съизмерими с риска процедури и инструкции за 
действия при аварийни ситуации в процеса на ИЕ. Инциденти, важни за 
безопасността следва да се докладват своевременно.  

 
 


