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8. Заключение  
В тази глава е представено обобщеното експертно заключение, 

формулирано на базата на подробното описание и анализ на компонентите и 
факторите на околната среда и ключовите взаимодействия между тях и оценката 
на предполагаемите въздействия върху околната среда и хората в резултат от 
реализирането на инвестиционното предложение “Извеждане от експлоатация 
на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”.  

Процесът по Извеждане от експлоатация (ИЕ) на блокове 1-4 на АЕЦ 
“Козлодуй” включва Подготвителен етап, Етап 1, Етап 2 и Етап закриване и 
рекултивация.  

Дейностите в етапа на подготовка на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй за 
извеждане от експлоатация включват строителство на Цех за намаляване на 
размерите и дезактивизация на материали; изграждане и въвеждане в 
екплоатация на площадки за временно и безопасно съхранение на  
радиоактивни отпадъци и площадка за нерадиоактивни отпадъци, от 
извеждането от експлоатация на блоковете, пътна инфраструктура, 300m релсов 
път и разширяване на съществуващото депо за нерадиоактивни отпадъци.  

В Етап 1 на процеса по ИЕ са включени фазите по подготовка на зоната 
за безопасно съхранение и контролиране на зоната за безопасно съхранение, 
както и демонтаж на оборудване извън зоната за безопасно съхранение. 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 за използването им за други промишлени цели. Преди 
началото на периода на безопасно съхранение се предвиждат за изпълнение 
редица дейности за намаляване на потенциалните опасности, предизвикани от 
зоната за безопасно съхранение.  

В етапа на закриване и рекултивация площадката и сградите ще се 
реконструират с цел повишаване на ефективността им и подобряване на 
екологичните показатели. Предвижда се в дългосрочен план за крайно 
състояние на промишлената площадка, на която се извеждат от експлоатация 1-
4 блок на АЕЦ “Козлодуй” да се определи състоянието “кафява поляна”.  

Остават сградите и подземната комуникационна инфраструктура, която 
ще се ползва за обслужване на работещите 5 и 6 блокове.  

8.1 Атмосфера  
При контролиране на процесите на дезактивация на материалите и 

спазване на възприетата технология  за извеждане от експлоатация на блокове 
1-4 на АЕЦ “Козлодуй” в изпълнение на мерките за предотвратяване, 
намаляване или прекратяване на вредното въздействие върху околната среда от 
реализацията на Инвестиционното предложение, не се очаква негативно 
въздействие върху атмосферата в разглежданата територия.  

В района 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 наблюдават незначителни микроклиматични промени по 
отношение на светлинните и топлинни характеристики в рамките на работния 
ден до завършване на етапа на строителството. Въздействието ще бъде локално 
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(на територията на АЕЦ „Козлодуй“), краткотрайно, без кумулативни ефекти 
върху атмосферните процеси.  

Дейностите по демонтажа на оборудването в реакторното отделение и 
след това транспортиране на част от него в Цеха за намаляване на размерите и 
дезактивация ще се извършват в закрити пространства, оборудвани с 
филтрираща вентилационна система с ефективност 99.97%, поради което 
въздействието върху атмосферата ще е незначително.  

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 и депото за 
съхранение на конвенционални отпадъци, ще генерират многократно по-малко 
отпадни продукти, в сравнение с периода на нормална експлоатация на 
блоковете на АЕЦ „Козлодуй”. В връзка с това не се очакват съществени 
промени върху стойностите на метеорологичните елементи и състоянието на 
атмосферата. Като се има предвид разпределението на честотите на 
преобладаващите ветрове в района, вероятността за пренос на аерозоли в посока 
румънска територия е силно ограничена. 

В заключение може да се подчертае, че при спазване на всички 
технологични и нормативни изисквания, въздействието на процесите, свързани 
с третирането и кондиционирането на РАО върху атмосферата в разглежданата 
територия ще е незначително. Не се очаква трансгранично въздействие от 
вредни вещества в съседни страни. Прилагането на разработените в проекта 
мерки за безопасност ще гарантират опазването на приземния слой на 
атмосферата над площадката на централата и съседните територии. 

8.2 Атмосфера въздух  
След изваждането на ядреното горивото от блоковете, не се очакват 

изхвърляния на радиоактивни благородни газове - РБГ (Kr, Xe изотопи) и на 
краткоживущи 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.  

Емисиите на дългоживеещи аерозоли от 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 по 
почистване/дезактивация и дейностите за кондициониране на радиоактивни 
отпадъци.  

При спазване на технологията и контролиране на процесите на 
дезактивация и демонтаж, извеждането от експлоатация може да се извърши 
безопасно за околната среда и за населението, като се очаква радиоактивните 
газаерозолни емисии да са в границите на допустимото и замърсяването на 
въздуха в района на АЕЦ “Козлодуй” да бъде по-ниско от това, в периода на 
нормална експлоатация.  
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Организирани източници на вредни емисии във въздуха при ИЕ се 
очаква да са следните инсталации: Съоръжението за преработване на твърди 
РАО с висок коефициент на намаляване на обема (Съоръжение за стопяване с 
плазмена дъга) и Цеха за раздробяване и дезактивация на материали, които 
обаче са снабдени със съответните собствени филтриращи системи. Поради това 
въздействията се очаква да бъдат незначителни.  

Неорганизирани емисии от прах от изкопно-насипните работи и газове от 
ДВГ на строителните машини се очаква да има по време на строителството. 
Тези емисии са ограничени по време и обхват. Такива въздействия обичайно се 
ограничават в радиус около 50m от строителната площадка. 

Други емисии от конвенционални източници могат да се генерират при 
рязане на метали, при транспортиране на отпадъците (CO2, NOx и PM10).  

На основата на направените оценки на предвидените дейности по 
извеждане от експлоатация и на базата на опита на EWN [50] може да се 
направи заключението, че емисиите на нерадиоактивни вещества във въздуха по 
време на процесите по извеждане от експлоатация на блокове от 1 до 4 на АЕЦ 
“Козлодуй” ще са под нормативно разрешените нива.  

Не се очаква и трансграничен пренос на замърсители.  

8.3 Повърхностни и подземни води  
Възможните въздействия върху повърхностните и подземните води по 

време на изпълнение на предвидените дейности в етапа на подготовка на 
блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” за извеждане от експлоатация са свързани с 
увеличение на потреблението на вода, предимно за технологични цели, 
свързани с тези дейности, като например почистване, за дейности, извършвани 
на строителните площадки (процеси по мокър способ и пр.). Количествата все 
пак ще бъдат ограничени и няма да представляват проблем за 
водоснабдителната система на АЕЦ „Козлодуй”, тъй като и към момента 
ползваните водни количества са 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, в границите на 
водовземните съоръжения (за подземните води). 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. 

В рамките на етапа на подготовка на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” за 
извеждане от експлоатация ще се генерират и отпадъчни води, 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. 
Генерираните потоци отпадъчни води ще се събират и отвеждат за пречистване  
в пречиствателната станция, северно от блокoве І – ІV и пречиствателен 
комплекс на промишлената площадка на ЕП-2 до необходимата степен,  след 
което чрез ГОК заустват в река Дунав. Поради това не се очаква допълнително 
въздействие от дейностите по време на този етап върху качеството на водите на 
р. Дунав.  Не се очаква въздействие и върху химичното състояние на подземно 
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водно тяло BG1G00000N2034 (порови води в неоген), от реализацията на ИП 
„Извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй” тъй като 
евентуално инфилтриращи се малки количества замърсени води ще се задържат 
в сравнително мощната зона на аерация, без да достигат до нивото на 
подземните води под нея.  

В рамките на Етап 1 на процеса по ИЕ, дейностите са свързани с 
подготовка на зоната за БС и контролиране на зоната за БС, както и демонтаж 
на оборудване извън зоната за БС. 

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 за използването им за други промишлени цели.  

Преди началото на периода на подготовката на зоната за безопасно 
съхранение се предвиждат за изпълнение редица дейности за намаляване на 
потенциалните опасности, предизвикани от зоната за безопасно съхранение.  

Дейностите по извеждането на течните и твърдите РАО от мястото на 
първоначалното им съхранение ще допринесе значително за минимизиране на 
въздействията при работа с радиоактивни материали. Последващите дейности - 
превоз, временно складиране и доставката им до съоръжения за тяхното 
третиране и заключително кондициониране ще се извърши с оборудване, което 
ще има предварително проверена устойчивост срещу изтичане на РАО. Ако не 
възникне увреждане на мястото за съхранение, причинено от механизмите на 
пренасяне на РАО от оригиналните им места на съхранение, въздействието 
върху повърхностните и подземните води от работата с радиоактивните 
материали може да се разглежда като незначително, а при възникване на 
повреда в мястото на съхранение следва да се вземат своевременни мерки за 
локализиране и възстановяване на увреденото място.  

Осигуряването на мобилно оборудване за третиране и заключително 
кондициониране на радиоактивните твърди отпадъци и третиране на течни 
отпадъци с гарантирана устойчивост срещу течове на РАО, което се доставя до 
мястото, където се извършва дезактивацията, намалява вероятността от течове 
при транспортирането на отпадъците и допълнително допринася за намаляване 
на въздействието върху хидросферата.  

Разтворите от дезактивацията и промивните води, използвани по време 
на дезактивацията на оборудването и сградите, се считат за течни РАО, които 
ще бъдат концентрирани и обработвани чрез циментиране.  

При спазване на всички технологични и нормативни изисквания, 
въздействието на третирането и кондиционирането на РАО върху 
повърхностните и подземните води няма да застраши екосистемите и здравето 
на населението от засегнатата област.  

За опазване на повърхностните и подземните води, изхвърляните 
технологични отпадъчни води в хидросферата трябва да се съобразят с 
индивидуалните емисионни ограничения по показателите за нерадиоактивно и 
радиоактивно замърсяване.  След приключване на дейностите по ИЕ ще се 
наблюдава подобряване на качествата на повърхностните и подземните води в 
засегнатия район.  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 
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ще бъдат значително по-малко замърсени по време на извеждането от 
експлоатация, отколкото по време на експлоатация.  

Като цяло течните изхвърляния в околната среда в резултат на 
извеждането от експлоатация на блокове 1- 4 на АЕЦ ”Козлодуй” ще бъдат 
ниски.  Годишните радиоактивности, които се дължат на тях ще бъдат в рамките 
на нормите с достатъчен резерв. Намаленото въздействие върху повърхностните 
и подземните води може да се разглежда като положителен ефект от 
извеждането от експлоатация на блоковете в сравнение с тeхния 
експлоатационен период.  

Сред положителните въздействия, свързани с извеждането от 
експлоатация, специално внимание трябва да се обърне върху елиминирането на 
топлинното замърсяване на р. Дунав, дължащо се на охлаждащи води по време 
на експлоатацията. След приключване на извеждането от експлоатация, ще се 
наблюдава подобряване на чистотата на повърхностните и подземните води в 
засегнатия район. Въздействието върху околната среда за България се оценява 
като незначително и не се очаква трансгранично въздействие за румънската 
територия.  

8.4 Земи и почви  
Земите в 30-километровата зона около АЕЦ “Козлодуй” са предимно 

земеделски. За нуждите на инвестиционното предложение се предвижда 
използване само на територии от площадката на АЕЦ “Козлодуй”. След 
приключване на всички дейности по извеждане от експлоатация, сградите 
предвидени за освобождаване от контрол ще се използват за промишлени цели.  

Не се очаква освобождаване от контрол на територии за земеделски или 
горски цели. Следователно при реализацията на дейностите по извеждане от 
експлоатация не се очаква въздействие от нерадиационни и радиационни 
фактори върху земеползването и те няма да повлияят на използването на земите 
в региона.  

Почвите на територията на АЕЦ “Козлодуй” и 30-километровата зона 
около нея са черноземи, алувиални, делувиални и сиви горски почви. Най-
широко разпространение имат черноземите. Те притежават висока устойчивост 
към замърсяване. Тяхната буферност се определя от благоприятната реакция на 
почвения разтвор, високото съдържание на карбонати и тежкия механичен 
състав. За устойчивостта им към радиоактивно замърсяване от значение е и 
благоприятния калиев режим.  Към устойчивите почви се отнасят и сивите 
горски.  

Дейностите по границата на зоната за БС ще се извършват в закрити 
пространства и не представляват опасност за почвите от площадката на АЕЦ 
“Козлодуй”, както и за прилежащите земи. Значителна част от дейностите в 
зоната за БС не са свързани с генериране на източници на въздействия върху 
почвите. Дезактивацията ще се извършва в закрито помещение. При ефективно 
изпълнение на предвидените дейности по дезактивация не се очаква 
въздействие върху почвите от площадката на АЕЦ “Козлодуй”, както и 
прилежащите земи. След провеждане на дезактивацията възможните източници 
на замърсяване на почвите са различни отпадъци, утайки и води, които се 
ползват за технологични нужди. 
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По време на извеждане на АЕЦ “Козлодуй” от експлоатация се очаква да 
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”. Те са 
дефинирани в лиценза на блоковете за състояние “Е”. Това означава, че 
предполагаемото въздействие върху почвите в етапа на извеждане от 
експлоатация ще бъде много по-ниско в сравнение с периода на нормална 
експлоатация на АЕЦ “Козлодуй”. Не се очаква 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.  

Източници на нерадиологично въздействие върху почвите са предимно 
дейностите, свързани с изграждане на нови сгради, - Цеха за намаляване на 
размерите и дезактивация на материалите и Площадките за временно и 
безопасно съхраняване на радиоактивни материали и за нерадиоактивни 
отпадъци от извеждане от експлоатация на блоковете.  

Въздействията ще са главно механични- от изкопно-насипни работи, 
утъпкване, запечатване, изолиране През този етап не се очакват значителни 
въздействия върху почвите и прилежащите към обекта земи. Въздействията от 
този вид дейности се оценяват като отрицателни, преки, а след приключване на 
строителните дейности, те ще са преки, положителни, с дълготраен ефект, 
предвид рециклирането и рекултивацията.  

Периодът след окончателното спиране на блокове 1-4 е свързан с 
наличието на газообразни и течни емисии. За газообразните емисии се 
предполага, че няма да имат повишени нива и не представляват опасност за 
почвите. За остатъчната разтворена активност от дезактивацията на различни 
помещения, оборудване и др. е предвидено пречистване в система за 
водоочистка, от което следва, че водите, използвани за промишлени нужди няма 
да бъдат източник на замърсяване на почвите.  

Анализът на предполагаемите източници на въздействия върху почвите, 
свързани с извеждането от експлоатация на блокове 1- 4 и периодът след 
приключване на извеждането от експлоатация показва, че планираните 
дейности не представляват източник на замърсяване на почвите. След 
приключване на извеждането от експлоатация се очаква редуциране на 
радиологичните и нерадиологични емисии в околната среда (въздух и води).Не 
се очакват последствия за земите и почвите, нито трансгранично въздействие 
върху земите  от съседна Румъния. 

8.5 Земни недра  
В геоложкия разрез на района се проследяват различни литотипи, сред 

които кватернерните наслаги са повсеместни.  Характерни физико-геоложки 
явления и процеси са пропадането, свързано с льосовите материали, свличането 
на земни маси по склоновете, характерно и за льосовите материали и 
заблатяванията в заливните тераси на р. Дунав. 
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Оценено е вероятното въздействие върху геоложката среда и нейната 
устойчивост при отделените етапи от инвестиционното предложение. Важно е 
да се отбележи, че въздействието на  демонтажната техника не би могло да бъде 
оценено на този етап по отношение на допълнителното натоварване на 
геосредата. Като цяло очакваното въздействие се определя като  негативно, при 
което биха се променили качествената характеристика на подложката и 
равновесното геотехническо положение, в каквото геосредата се намира към 
момента.  

За да може да се прецизира степента на влияние е необходимо да бъдат 
оценени физико-механичните качества на средата в съответствие със 
съществуващата сеизмична картина в района на съоръжението. Оценено е и 
наличието на риск от отключване на физико-геоложки процеси и явления. Такъв  
би съществувал при шоково (точково) натоварване на терена в резултат от 
нарушаване на графика за планираните деструктивни  дейности или в момент на 
инцидент.  

Съществува риск от химично и радиационно замърсяване на геоложката 
среда в момент на аварии и инцидентии. Степента на това въздействие се 
оценява като ниска, но тя все пак би следвало да се отчита. 

Въздействието върху геоложката среда се оценява като негативно, пряко, 
краткотрайно  за периода на демонтажните работи. 

За опазване на геоложката среда от радиационно и нерадиационно 
замърсяване се препоръчва стриктно спазване на разработените и приети 
стандартни процедури за обекти от такъв характер. Контролът за опазване на 
подземни и повърхностни води би допринесъл за предотвратяване на риска от 
въздействие върху геоложката среда. По отношение на устойчивостта на 
геоложката среда се препоръчва разработване на временен режим на 
мониторинг за периода на демонтажните работи, с което да се контролира всяко 
изменение в качествените параметри на средата.  Да се преразгледа 
мониторинговия режим с оглед внасяне на значимо допълнително натоварване 
на геоложката среда. 

8.6 Ландшафт  
Територията на АЕЦ “Козлодуй” има сложно изградена хоризонтална 

ландшафтна структура.  В нея се отделят няколко ясно обособени вида 
ландшафти –„антропогенен”, „горски” и „аквален”. Устойчивостта на тези 
ландшафти е ниска.  Тяхното съществуване се определя от човешката дейност.  
С по-висока устойчивост се характеризира ландшафт “горски”, който има 
капацитет за саморегулиране и възстановяване. В 30km зона около територията 
на АЕЦ “Козлодуй” ландшафтното разнообразие е представено от видовете 
ландшафти – „горски”, „ливадни”, „аграрни”, „аквални” и „антропогенни”.  С 
висока устойчивост се характеризира ландшафт „горски”, както и „аквален”, 
който е формиран от естествените водни течения във водосборите на реките 
Дунав, Скът, Огоста и Цибрица.  

Съществена роля за кръговрата на веществата в ландшафтите имат 
льосовидните почвобразуващи материали и почвите, които съдържайки 
карбонати, създават миграционни прегради за различни замърсители, в това 
число и радионуклиди.  
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Процесите на извеждане от експлоатация са свързани с изпълнението на 
строителни дейности на територията на самия АЕЦ “Козлодуй”, които обаче 
няма да променят ландшафт „антропогенен”.  В 30km зона около територията на 
АЕЦ “Козлодуй” няма да се изпълняват строителни дейности.  

При правилно изпълнение на дейностите по извеждането от 
експлоатация на АЕЦ, процесът може да протече без опасност от замърсяване 
на компонентите на ландшафта. При правилно прилагане на програмата за 
Управление на радиоактивни и нерадиоактивни отпадъци в АЕЦ “Козлодуй” не 
се очакват отрицателни въздействия върху ландшафта. Не се очаква и 
кумулативно въздействие 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 радиоактивни отпадъци, 
поради отсъствието на постоянни източници на радиоактивно замърсяване. 

Не се очаква трансграничен ефект.  

8.7 Природни обекти  
Направеният анализ на възможните въздействия върху природните 

територии при извеждането от експлоатация на блоковете 1-4 на АЕЦ 
„Козлодуй“ дава основание да се направи заключението, че при спазване на 
възприетата технология, при възприемане на Алтернатива 2 за реализация на 
ИП и при съблюдаване на предложените смекчаващи мерки при изпъленнието 
му, не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитена зона 
„Златията” с код BG 0002009 по Директива за птиците, както и върху защитени 
зони „Острови Козлодуй”с код BG000533, „Козлодуй“ с код 0000527, „Цибър“ с 
код BG0000199, „Река Огоста” с код BG 0000614 и „Река Скът” с код 
BG0000508 по Директивата за местообитанията. Евентуални отрицателни 
въздействия, би могло да има единствено при аварийни ситуации, свързани с 
радиоактивно замърсяване. Тези въздействия са с пренебрежимо малка 
вероятност и на този етап е достатъчно отчитането им в Плана по ИЕ за 
действия при евентуални аварийни ситуации, който покрива и дейностите и 
възможните аварии при извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ 
”Козлодуй”.  

Не се очаква и кумулативно въздействие върху природните обекти от 
експлоатацията на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” и  Националното 
хранилище за радиоактивни отпадъци, поради отсъствието на постоянни 
източници на радиоактивно замърсяване. 

По време на извеждането от експлоатация на блоковете 1-4 на АЕЦ 
“Козлодуй” не се очакват трансгранични въздействия върху защитените зони на 
територията на Румъния.  

8.8 Минерално разнообразие  
При реализиране на ИП няма да бъдат използвани минерални ресурси за 

неговото осъществяване. 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.  
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8.9 Биоразнообразие 
8.9.1 Флора  
При спазване на възприетата технология за извеждане от експлоатация 

на блоковете 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” при възприемане на Алтернатива 2 и 
изпълнение на предложените мерки, предвидени за предотвратяване, 
намаляване или прекратяване на вредното въздействие върху околната среда от 
реализацията на Инвестиционното предложение, не се очаква негативно 
въздействие върху флората и растителността в прилежащите територии.  

Не се очаква и кумулативно въздействие върху флората и растителността 
от експлоатацията на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” и  Националното 
хранилище за радиоактивни отпадъци, поради отсъствието на постоянни 
източници на радиоактивно замърсяване. 

По време на извеждането от експлоатация на блоковете 1-4 на АЕЦ 
“Козлодуй” не се очакват трансгранични въздействия върху флората и 
растителността на Румъния.  

8.9.2 Фауна  
Въз основа на прогнозираните въздействия върху фауната в резултат от 

реализацията на Инвестиционното предложение, те се се оценяват като слаби, 
основно косвени или такива, възникващи при аварийни и форсмажорни 
ситуации, което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки, 
освен спазване на най-добрите практики при извеждането от експлоатация на 
блоковете 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” и досега прилаганите предохранителни и 
мониторингови дейности.  

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

8.10 Материално и културно наследство  
Не се очакват вредни въздействия върху материалното и културното 

наследство в страната, 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 на материали, Площадки за 
временно и безопасно съхранение на радиоактивни материали и за 
нерадиоактивни отпадъци от извеждането от експлоатация, ще бъде ограничено 
в рамките на площадката на АЕЦ “Козлодуй”, където не са идентифицирани 
паметници на културата или археологически находки. Не се очаква 
трансгранично въздействие върху паметници на културата или археологически 
находки в 30-километровата зона на АЕЦ “Козлодуй” на територията на 
Румъния.  

8.11 Рискови енергийни източници  
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.  

На базата на анализа за радиационното състояние на околната среда и 
представената информация, влиянието на йонизиращите лъчения от дейностите 
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през периода по ИЕ и след това, върху радиационния γ-фон и респективно 
върху околната среда , може да се прогнозира както несъществено при следните 
условия:  

- при запазване зоните със съответните контролни граници и 
допустими стойности на γ-лъченията, както и контролните им 
стойности и допустимите им граници върху външните стени на 
помещения, съдържащи радиоактивност;  

- при спазване на ограниченията върху гама-лъченията в и около 
новосъздадените буферни зони и зони за временно съхранение и 
капацитетните ограничения на съоръженията за съхранение на РАО;  

- при осигуряване на адекватна биологична защита на активираното 
оборудване, изнасяно от зоната за БС, по време на третирането на 
РАО и при транспортирането им;  

- ако вън от площадката на реакторите и в регламентираните за 
радиационен мониторинг зони се съблюдават пределно допустимите 
стойности за емисии на радиоактивни вещества в отпадъчните води 
и в приземния атмосферен слой.  

В заключение можем да направим извода, че при осъществяване на 
дейностите по ИЕ, (включително демонтажните дейности) и спазване на 
горните условия, няма да има съществено влияние върху радиационния γ-фон и 
околната среда, както на територията на страната така и на територията на 
Република Румъния.  

Въздействето на нейонизиращите лъчения по време на извеждането от 
експлоатация на реакторите ще е ограничено в обхвата на хигиенно-защитните 
зони и несъществено върху околната среда. 

Допълнителни въздействия върху околната среда от нейонизиращи 
лъчения не се очакват при изпълнение на дейностите по извеждане от 
експлоатация, съгласно плана по извеждане от експлоатация, а така също и 
съгласно опита на EWN [50].  

Въздействието на шума в зависимост от шумовите нива при извеждането 
от експлоатация ще бъде постоянно, но и намаляващо с времето, с временни 
повишения.  

Повишение на шумовите нива ще има, когато се извършват действия от 
източници на шум на открито. При това нивата на  генерирания общ шум от 
площадката на ЕП-1 в околната среда, няма да надвишават определените норми, 
включително и в най-близките населени места на страната и на Република 
Румъния.  

Вибрации през целия период на извеждане от експлоатация ще има и те 
са следствие от работещи машини и съоръжения. Влиянието им ще бъде 
постоянно, намаляващо с времето, с временни повишения, ограничено в 
рамките на площадката на ЕП-1 и несъществено за околната среда, 
включително за най-близките населени места на страната и на Република 
Румъния.  

8.12 Отпадъци и опасни вещества  
При реализиране на дейностите по извеждане от експлоатация на 

блоковете се генерират конвенционални и радиоактивни отпадъци (твърди и 
течни и газообразни емисии). Въз основа на проведените анализи и оценки 
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може да се каже, че при спазване на всички технологични и нормативни 
изисквания, въздействието на процесите, свързани с третирането и 
кондиционирането на РАО и на конвенционалните отпадъци върху околната 
среда и населението ще е незначително. Не се очаква трансгранично 
въздействие от вредни вещества в съседни страни. Правилното прилагане на 
действащите Програмите за управление на РАО и нерадиоактивни отпадъци и 
прилагането на разработените  в проекта мерки за безопасност ще гарантират 
опазването на околната среда и населението и съседните територии.  

Нерадиоактивните отпадъци, които ще се генерират при реализация на 
инвестиционното предложение не се различават по състав и класификация от 
генерираните отпадъци при „нулева алтернатива“. Депото за нерадиоактивни и 
битови отпадъци има капацитет да поеме отпадъците за депониране от 
извеждането от експлоатация на блокове 1-4 независимо от това се предвижда 
изграждане на площадка за нерадиоактивни отпадъци от извеждането от 
експлоатация на блоковете.  

Отпадъците се разделят в хода на извеждането от експлоатация и се 
предават за по-нататъшно третиране чрез оползотворяване.  Може да се направи 
извод, че при спазване на мерките, предвидени в „Програмата за управление на 
нерадиоактивни отпадъци“, „Правила за осигуряване на безопасността при 
управление на нерадиоактивни отпадъци” и посочените мерки в настоящия 
ДОВОС, не могат да се очакват значими въздействия върху компонентите на 
околната среда и здравето на хората. Очаква се, че при точно съобразяване с 
валидните разрешения и наредби, приложими за работа с опасни вещества и 
смеси по време на изпълнение на дейностите в етапите на извеждане от 
експлоатация и на демонтажните дейности, въздействието върху околната среда 
ще бъде незначително. Не се очаква трансгранично въздействие.  

8.13 Здравен риск за персонала и населението  
Всички дейности, които ще се извършват по време на ИЕ са съобразени с 

изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и за опазване 
здравето на населението. По определен график ежегодно се провеждат 
профилактични прегледи на персонала в служба “Трудова медицина” на АЕЦ 
“Козлодуй” ЕАД.  

При извършване на дейностите в подготвителния етап на извеждането от 
експлоатация радиологичното въздействие върху хората, 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. Радиоактивните аерозоли са реален риск за 
вътрешно облъчване при извършване на демонтажните дейности, което налага 
строг индивидуален дозиметричен контрол и спазване на нормативните 
изисквания. Дейностите по извеждане от експлоатация 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 ДП 
“РАО” и съответно системното прилагане на принципа ALARA, с което се 
минимизира специфичния риск от лъчево натоварване на персонала.  
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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). По 
отношение на експозицията на тези конвенционални фактори има ефективни 
средства за колектива и лична защита и тяхното използване ще минимизира 
неблагоприятния здравен ефект, който ще е локален и с краткотрайно действие. 

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 /радиоактивните материали, както и строителните 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.  

Здравният статус на населението в 30km зона на АЕЦ “Козлодуй” на 
територията на Румъния не се различава от този на цялото население на 
страната.  

Предвид гореизложеното и при спазване на всички предвидени мерки, 
може да се обобщи, че реализацията на инвестиционното предложение няма да 
окаже негативно въздействие върху състоянието на околната среда и да 
допринесе за увреждането на здравето на персонала на площадката на АЕЦ 
“Козлодуй” и на населението в 30km зона около нея включително и на 
територията на Румъния.  

8.14 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.  

8.15 Социални и социално-икономически аспекти  
Съгласно избраната Алтернатива за “непрекъснат демонтаж” за 

извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” по време и на 
двата етапа от извеждането от експлоатация на блоковете, персоналът от 
висококвалифицирани и опитни специалисти, обслужвал спрените блокове, ще 
се пренасочва към заетост в новите дейности по извеждането им експлоатация.  

В тази връзка има подписано споразумение, между АЕЦ “Козлодуй” и 
ДП “РАО”, съгласно което част от персонала на ЕП 1, ще бъде прехвърлен към 
ДП “РАО”, конкретно към СП “ИЕ Козлодуй”. С това на практика ще се 
постигне запазване и осигуряване на работни места за освободените от 
експлоатацията специалисти, използване на техният богат 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 чрез включването му в новите дейности по 
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извеждането от експлоатация на блокове 1-4 би имало и друг положителен 
ефект, а именно осигуряване на квалифицирани кадри за евентуалното 
строителство и експлоатация на нов блок в АЕЦ “Козлодуй”.  

При така възприетата Алтернатива за “непрекъснат демонтаж” за 
провеждане на извеждането от експлоатация на блокове 1-4 и предвидените 
смекчаващи мерки, може да се обобщи, че отрицателният социален и социално-
икономически ефект се очаква да бъде по-малък в сравнение с този при другите 
две оценявани алтернативи.  

Дейностите по извеждане от експлоатация на спрените 4 блока в АЕЦ 
“Козлодуй“ не могат да окажат икономически и социални въздействия върху 
икономиката и населението на румънската част от разглежданата 30km зона на 
влияние на АЕЦ “Козлодуй“.  

8.16 Обобщаващо заключение  
Въз основа на заключенията на експертите може да се направи 

обобщението, че разглежданите въздействия върху околната среда и здравето на 
персонала и населението в резултат от извеждането от експлоатация на блокове 
1-4 на АЕЦ “Козлодуй” в Етапа на подготовка на Извеждането от експлоатация, 
Етапи 1 и 2 на ИЕ и Етапа на закриване и рекултивация, както и в резултат от 
строителството на Цех за намаляване на размерите и дезактивация и Площадки 
за временно и безопасно съхранение на радиоактивни материали и за 
нерадиоактивни отпадъци от извеждането от експлоатация и на Етапа на 
закриване и рекултивация са много ниски като:  

- радиологичните въздействия се свеждат до значително по-ниско 
ниво, в сравнение с тези при окончателното спиране на блоковете и 
съществено се редуцират, в сравнение с периода на експлоатация на 
блоковете. Радиологичните въздействия са с тенденция да бъдат 
сведени до още по-ниски нива чрез последователното изпълнение на 
принципа ALARA (толкова ниско, колкото е разумно достижимо), 
който успешно се прилага към всички досегашни дейности на 
площадката на АЕЦ “Козлодуй”.  

- нерадиологичните въздействия от дейностите по извеждане от 
експлоатация на блокове 1-4, като генерирането на нерадиоактивни 
отпадъци и емисии на вредни вещества в атмосферата, в резултат от 
транспортни дейности, са оценени като много ниски и имащи 
локално значение, а също така ограничени във времето.  

Повечето от въздействията се очаква да са много ниски, но биха могли да 
се намалят допълнително, чрез прилагане на предложените мерки за 
намаляване, ограничаване или предотвратяване на вредните въздействия. В тази 
връзка не се очакват кумулативни въздействия 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.  

Не се очаква трансгранично въздействие върху компонентите и 
факторите на околната среда.  

На база на анализа и оценката на инвестиционно предложение 
“Извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”, проведените 
изследвания, проучвания и консултации, както и направената прогнозна оценка 
за въздействието на обекта върху компонентите на околната среда и факторите, 
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които й въздействат, авторския колектив на настоящия Доклад за ОВОС 
препоръчва на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ да предпише 
изпълнението на мерките и препоръките, направени в Доклада и да ОДОБРИ 
реализирането на инвестиционно предложение на ДП “РАО” за „Извеждане от 
експлоатация на блокове от 1 до 4 в АЕЦ „Козлодуй”.  

 
 


