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Списък на съкращенията  
АЕЦ  Атомна електроцентрала  
АЕЦ „Козлодуй” Атомна електроцентрала “Козлодуй” 
АЛАРА  Толкова ниско, колкото е разумно достижимо  
АЯР  Агенция за ядрено регулиране  
БАН  Българска академия на науките 
БС  Безопасно съхраняване  
ВВЕР  Водоводен енергиен реактор  
В и К  Водоснабдяване и канализация  
ВT  Вентилационна тръба  
ГКНО Голям коефициент на намаляване на обема  
ГУПК  Група за управление на проекти Козлодуй  
ДВ  Държавен вестник  
ДЖА  Дългоживущи аерозоли  
ДОВОС Доклад за оценка на въздействието върху околната среда 
ДОС  Доклад за оценка на съвместимостта  
ДП “РАО”  Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци  

ЕБВР Европейска банка за възстановяване и развитие  
ЕК  Европейска комисия  
ЕП-1  Електропроизводство 1 (блокове 1-4)  
ЕС  Европейския съюз  

ЗБС  Зона за Безопасно Съхранение  
ЗЗ Защитена зона  
ЗООС  Закон за опазване на околната среда  
ЗПМЗ Зона за превантивни защитни мерки 
ЗТ Защитена територия  
ИАОС  Изпълнителна агенция по околна среда  
ИЕ Извеждане от експлоатация  
ИП Инвестиционно предложение  
КВТ  Камера за вторично третиране  
КЕД  Колективна ефективна доза  
КЗ Контролирана зона 
КЦХ  Комбинат за целулоза и хартия  
МААЕ  Международна агенция за атомна енергия  
МДА Минимална детектируема активност  
МЗ Министерство на здравеопазването 
МОАБ Междинен отчет за анализ на безопасността  
МОСВ  Министерство на околната среда и водите  

МПС  Моторно превозно средство  
МФИЕК Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация 

на 1- 4 блокове на АЕЦ “Козлодуй”  
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НДНТ Най-добра налична технология  
НЗ  Наблюдавана зона  
НСИ Национален статистически институт  
НТР Нетехническо резюме 
НУРИОС  Наредба за условията и реда за извършване на оценка на околната 

среда  

НХРАО Национално хранилище за краткоживеещи ниско и средноактивни 
РАО  

ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда  
ОНРЗ  Основни норми за радиационна защита  

ПМС  Постановление на министерски съвет  

РАМ  Радиоактивни материали  

РАО  Радиоактивни отпадъци  
РБГ  Радиоактивни благородни газове  
РИОСВ  Районна инспекция по околна среда и води  
СИАЗ  Система за индустриална антисеизмична защита 
СК-2  Спецкорпус 2 
СПИ  Съоръжение за плазмено изгаряне  
СП “РАО-
Козлодуй”  

Специализирано поделение “Радиоактивни отпадъци Козлодуй”  

СтБК  Стомано-бетонни контейнери  
ТЗ  Техническо задание  
ТЛД  Термолуминисцентен дозиметър  
ТП  Технически проект  
ТС  Техническа Спецификация  
ALARA  As low as reasonably achievable (виж АЛАРА)  
EWN  Energiewerke Nord (Германска компания)  
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1. Въведение  
През месец ноември 1999г., българското правителство и Европейската 

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

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

Във връзка с това задължение беше актуализирана първоначалната 
Стратегия за извеждане от експлоатация (Първоначалната стратегия е 
представена в Технически проект за извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 
на АЕЦ “Козлодуй” [8]), като бе включено и извеждането от експлоатация на 
блокове 3 и 4 на АЕЦ “Козлодуй”, с оглед отразяването на:  

- Поетите ангажименти от Република България за по-ранно затваряне на 
блокове 1-2 и 3-4;  

- Приложението на международния опит по извеждане от експлоатация; 
- Действащото към момента законодателството в Република България;  
- Съображенията, свързани със социално-икономическите последствия от 

по-ранното затваряне на блокове 1 и 2 и 3 и 4. 
Към настоящия момент блокове 1 и 2 има издадена лицензия от 

Агенцията за Ядрено Регулиране (АЯР), като съоръжения за управление на 
РАО, които подлежат на извеждане от експлоатация. Блокове 3 и 4 имат 
издадени лицензии от Агенцията за Ядрено регулиране (АЯР), също като за 
съоръжения за управление на РАО, които подлежат на извеждане от 
експлоатация.   

В момента ОЯГ и на четирите блока е извадено от тях и се намира в 
ХОГ.  

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

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

Чрез прилагане на най-добрите налични технологии (НДНТ) и 
съществуващия опит в тази област, ще представлява разширение на 
съществуващите дейности на централата за третиране и кондициониране на 
РАО.  Изискването да се използват НДНТ е от съществено значение, за да бъде 
сведена да минимум възможността от отрицателно въздействие на процесите по 
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извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй” върху околната 
среда и да се осигури защита на околната среда и населението.  

Въз основа на решение № 26–ПР/2012г. на МОСВ за преценяване на 
необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната 
среда е необходимо провеждане на процедура по ОВОС в съответствие с ЗООС 
и другите нормативни актове, цитирани в решението.  

За целите на бъдещия проект на МФИЕК е необходимо изпълнението на 
проект P16, ОВОС при извеждането от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ 
Козлодуй.  Този ДОВОС ще послужи за основа на процедурата по ОВОС 
проведена от МОСВ.  

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

Специфичните изисквания на румънската страна са разгледани в този 
ДОВОС.  

Целта на този раздел е да се направи анализ и оценка на въздействията 
върху околната среда в трансграничен аспект в резултат от извеждането от 
експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй” като се даде отговор и на 
изискванията на румънската страна.  
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2. Разположение на съоръжението  
Площта на цялата площадка на АЕЦ “Козлодуй” е около 2km2, а заедно с 

каналите за циркулационно и техническо водоснабдяване достига 4km2.  
Площадката на АЕЦ “Козлодуй” е разположена в северозападната част 

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

Атомната електроцентрала отстои по права линия на 120 km, a по шосе 
на 200 km от гр. София.  В зона с радиус 30 km около площадката влизат 
общини с центрове: Козлодуй, Вълчедръм, Хайредин, Мизия (изцяло) и Лом, 
Бяла Слатина, Оряхово (частично). В 30km зона на площадката влиза и слабо 
населена част от територията на Румъния, в чиито граници попадат общо 23 
населени места, от които 2 града – Dabuleni (Дъбулени) и Bechet (Бекет) и 21 
села. Най-близо разположени до АЕЦ “Козлодуй“ населени места са: гр. 
Козлодуй на 2.6 km югозападно, с. Хърлец на 3.5 km югоизточно, с. Гложене на 
4.0 km югоизточно, гр. Мизия на 6.0km югоизточно, с. Бутан на 8.4km южно, гр. 
Оряхово на 8.4 km източно от площадката.  Регионалното разположение на АЕЦ 
“Козлодуй” е представено на фиг. 2-1 а на фиг. 2-2 територия на Р. Румъния в 
30km зона около АЕЦ Козлодуй.  

Фиг. 2-1 Регионално местоположение на площадката на АЕЦ “Козлодуй”  
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Фиг. 2-2 Територия на Р. Румъния в 30km зона около АЕЦ Козлодуй
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3. Алтернативи за реализирането на ИП  
Алтернативите за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ 

“Козлодуй” са както следва:  
- Алтернатива 0 (Без извеждане от експлоатация);  
- Алтернатива 1 (Отложен демонтаж);  
- Алтернатива 2 (Непрекъснат демонтаж).  

Кратко описание и сравнение на така изброените алтернативи е 
направено по-долу, като са представени по-важните им предимства и 
недостатъци. Описаните по-долу алтернативи се сравняват с така наречената 
“нулева” алтернатива. Тази алтернатива представя ситуацията, която би 
възникнала в случай, че извеждането от експлоатация на блокове 1 до 4 се 
отложи за неограничено време. 

Алтернатива 0: Без извеждане от експлоатация  
Нулевата алтернатива е статусът, който ще се установи след 

окончателното спиране на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” и последствията от 
това, ако предлаганата дейност по извеждане от експлоатация не бъде 
осъществена.  

Нулевата алтернатива не изисква финансиране по извеждане от 
експлоатация, но ще е необходимо такова за поддръжка и контрол на блоковете.  

Освобождаването от контрол на площадката за по-нататъшно ползване 
ще бъде отложено в необозримо бъдеще. Освен това, рискът от евентуални 
изхвърляния в околната среда е увеличен (резервоарите, съхраняващи 
понастоящем РАО не са проектирани за дългосрочно съхранение). Също така, 
тази алтернатива има недостатъци от гледна точка на разходите по поддръжка, 
реконструкция на сгради и оборудване, както и контрол от съответните 
институции, който ще се изисква за неопределен период от време.  

Съгласно националното законодателство и изискванията на 
нормативната база, ядрените енергийни блокове следва да бъдат експлоатирани 
по начин, който осигурява тяхната радиационна безопасност и непрекъснат 
контрол след окончателното спиране на реакторите. Поради това, при Нулевата 
алтернатива, определени системи следва да работят в непрекъснат режим.  

Всичко това (завишени радиологични рискове и съответните разходи) 
изключва идеята за Нулевата алтернатива, като подходяща за ядрени 
съоръжения.  

Алтернатива 1: Отложен демонтаж  
Основната характеристика на Алтернатива 1 - Отложен демонтаж е 

Безопасното съхранение (БС) на оборудването на първи контур за определен 
период от време (35 години), като след този период започва демонтажът на 
оборудването. Горивото се изважда от всеки блок в рамките на периода, за 
който важи лицензията за експлоатация.  

Тази алтернатива е разгледана в последната редакция на Проекта за 
извеждане от експлоатация от 2005 г. [3] и включва следните 3 етапа:  

- Етап 1: 5годишен преходен период, включващ:  
- Следексплоатационен период;  
- Подготовка на БС.  
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- Етап 2: Контролиране на БС в продължение на 35 години;  
- Етап 3: Отложен демонтаж.  
Тези три етапа са последователни, т.е. осъществяват се един след друг. 

Двете фази на Етап 1 - Следексплоатационен период и Подготовка за БС - могат 
и да се застъпят частично.  

Съгласно Алтернатива 1 - Отложен демонтаж, зоната на БС включва 
двете реакторни отделения (РО1 и РО2), двата спецкорпуса (СК1 и СК2), двата 
вентилационни комина и свързващите ги естакади,  

Отложеният демонтаж започва след продължително (35год.) безопасно 
съхранение на съоръженията в тази зона. След изтичането на този срок от 35 
години на контролирано Безопасно съхранение (БС), съоръженията се 
демонтират, като се отчита намаляването на радиацията поради естествения 
разпад на изотопите. Следователно, тази алтернатива може да се охарактеризира 
като процес на извеждане от експлоатация с прекъсване, по време на което 
радиоактивното оборудване е в режим на БС и се наблюдава за определен 
период от време, след изтичането на който се извършва демонтаж за 
освобождаване от контрол на площадката за неограничено ползване за други 
цели. Основните характеристики на тази алтернатива са:  

- Намаляване на дозовото натоварване;  
- Разработване на нови демонтажни технологии;  
- Натрупване на финансови средства.  

Значим проблем на Aлтернатива 1 е, че сериозно се въздейства върху 
местното население във връзка с ниския процент на заетост през 35-те години 
на безопасно съхранение. Още повече, експлоатационният опит, необходим при 
планирането на извеждането от експлоатация ще бъде загубен, а 
инфраструктурата, свързана с третирането на радиоактивните отпадъци ще 
остане неизползвана за продължителен период от време между приключването 
на експлоатацията и отложения демонтаж на блокове 1-4. На практика това 
означава изграждане отново на инфраструктурата за третиране на отпадъци, 
наемане на нови работници и пълен курс на обучение на експлоатационния 
персонал.  

Алтернатива 2: Непрекъснат демонтаж  
Основната характеристика на тази алтернатива е непрекъснатият 

демонтаж на оборудването и съоръженията и постоянният процес на управление 
на отпадъците, както и контролиране на БС, отговарящо на всички изисквания 
за опазване на околната среда и радиационна защита. По време на етапа на БС 
се извършват и демонтажни работи на оборудване извън зоната на БС. 
Следващият етап обхваща отложения демонтаж на оборудването вътре в зоната 
на БС и освобождаването от контрол на площадката и сградите за използването 
им за други промишлени цели.  

Непрекъснатият демонтаж е подбрана комбинация от двата възможни 
варианта:  

- Незабавен демонтаж за определени съоръжения и оборудване;  
- Отложен демонтаж за други съоръжения и оборудване.  

Етапите на Подготовка за БС и Контролиране на БС от първоначалната 
стратегия за ИЕ са обединени в един единствен Етап 1.  
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При тази алтернатива подготвителните работи започват по-рано и след 
това се преминава към непрекъснат демонтаж. Съоръженията, свързани с 
преработка на отпадъците са натоварени по-равномерно.  

Подготвителните дейности, като отстраняване на запалими и 
възпламеними материали, отстраняване на азбест и други, биха могли да се 
съкратят с две години (и да приключат до края на 2012 г.). Потенциално тези 
дейности може да се разширят с други такива, преди началото на извеждането 
от експлоатация.  

Планира се лицензията за извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 да 
влезе в сила в средата на 2013 г., а за блокове 3 и 4 в края на 2013г., като 
съоръжения за управление на РАО с цел подготовката на документацията и 
необходимите технически средства за извеждане от експлоатация.  

В такъв случай, дейностите по демонтаж може да започнат през 2013 г., 
което е четири десетилетия по-рано от планираното съгласно Алтернатива 1.  

Алтернативата за непрекъснат демонтаж ще протича в следните два 
етапа:  

- Етап 1: БС на реакторните отделения и демонтаж извън зоната на 
БС;  
- Етап 2: Отложен демонтаж на оборудването в зоната на БС и 
освобождаването от контрол на площадката и сградите за 
използването им за други цели.  

Обхватът на БС се ограничава до реакторните отделения на блоковете, 
част от санитарно-битовия корпус и свързващите ги естакади. Спецкорпусите 
остават със специален статут, с цел да се използват през отделните фази на 
дейностите по извеждане от експлоатация. Обхватът на безопасното съхранение 
за 1-4 блокове при тази алтернатива е показан на фиг. 3-1.  

Краят на Етап 1 приключва със завършването на демонтажа извън зоната 
на БС.  

Демонтажът на оборудването на спецкорпусите следва да се осъществи в 
края на Етап 2, съгласно алтернативата за непрекъснат демонтаж. Краят на Етап 
2 завършва с приключване на демонтажа в зоната на БС.  

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

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

- Цех за намаляване на размерите и дезактивация на материали;  
- Площадки за управление на материали от дейностите по 
извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй”.; 
- Съоръжение за преработване на твърди РАО с голям коефициент 
на намаляване на обема (Съоръжение за стопяване с плазмена дъга).  

По време на непрекъснатия демонтаж е възможна рекултивация на 
замърсени почви.  

След пускането в експлоатация на Националното хранилище за 
краткоживеещи ниско и средноактивни РАО (НХРАО), потокът от 
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кондиционирани радиоактивни отпадъци ще се насочи към площадката на 
НХРАО и по този начин площадката на блоковете ще се освободи от РАО.  

По време на Етап 2 ще започне демонтажът на оборудването в зоната за 
Безопасно съхранение, т.е. на радиоактивно замърсеното оборудване на първи 
контур.  

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 регулаторен контрол за използване за други промишлени цели.  

Последният етап на процеса по извеждане от експлоатация е закриване и 
рекултивация.  В рамките на този етап площадката и сградите ще се 
реконструират с цел повишаване на ефективността им и подобряване на 
екологичните показатели.  За тази фаза се предвижда в дългосрочен план за 
крайно състояние на промишлената площадка, на 1-4 блокове на АЕЦ 
“Козлодуй”, да се определи състоянието “кафява поляна”. То ще се постигне с 
изпълнение на следните дейности: демонтаж на оборудването, което не е 
предназначено за по-нататъшно използване; освобождаване на сградите и 
съоръженията, които остават в работа от регулаторен контрол; преработка и 
изваждане на всички радиоактивни отпадъци от територията на площадката и 
довеждане на площадката до състояние, подходящо за нуждите на ядрената 
енергетика или други икономически дейности.  Остават сградите и подземната 
комуникационна инфраструктура, която ще се ползва за обслужване на 
работещите 5 и 6 блокове.  

Фиг. 3-1 Зона, планирана за Безопасно съхранение при тази алтернатива  
Заб. В жълто е обозначена зоната на Безопасно съхранение (БС) включително и СБК 1.  
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Сравнение на алтернативите и обосновка на избора на 
Алтернативата за непрекъснат демонтаж  

Сравнението е извършено за трите Алтернативи въз основа на различни 
фактори.  

Повишените радиологични рискове и съответните разходи за намаляване 
на тези рискове и поддържане на блоковете в безопасно състояние елиминира 
Нулевата алтернатива, като подходяща за извеждане от експлоатация на ядрени 
съоръжения. Следователно сравнението ще се извърши основно между 
Алтернатива 1 и Алтернатива 2. Съществената разлика между графика за 
извеждането от експлоатация, съгласно Първоначалната стратегия за извеждане 
от експлоатация [3], съответстваща на Алтернатива 1 (Отложен демонтаж) 
спрямо Актуализираната стратегия за извеждане от експлоатация [4], 
съответстваща на Алтернатива 2 (Непрекъснат демонтаж) е илюстрирана на 
фиг. 3-2. От фигурата се вижда, че при Алтернатива 1 съществува прекъсване от 
35 години между подготвителните работи и започването на демонтажа, за 
разлика от Алтернатива 2. Сравнението на двете алтернативи се извършва въз 
основа на оценката на икономическите, социалните и радиологични последици 
и въздействието върху компонените на околната среда.  

Икономически последици  
При Алтернатива 2 за непрекъснат демонтаж етапът на БС е значително 

съкратен, тъй като дейностите по демонтажа извън зоната на БС започват по-
рано, а веднага след тяхното приключване се планира демонтажът в зоната на 
БС (виж фиг. 3-1). Друго предимство, което се предлага в Алтернатива 2 е 
плавното, равномерно и непрекъснато използване на човешки и финансови 
ресурси, а също и на съоръженията за преработване на отпадъци (поради което 
алтернативата е наречна “Непрекъснат демонтаж”). Това са най-съществените 
разлики между двете разгледани досега алтернативи.  

Най-очевидното икономическо последствие от забавянето на всеки 
проект е нарастването на разходите със съответното ниво на инфлация. 
Средната стойност на инфлацията в България през следващото десетилетие се 
оценява на 6%.  

Социални последици  
Философията, на която стъпва Актуализираната стратегия за извеждане 

от експлоатация [4], респективно Алтернатива 2, е, че процесът на непрекъснат 
демонтаж предполага плавно, равномерно и непрекъснато използване на 
човешките и финансови ресурси, както и на съоръженията за преработка на 
отпадъци.  

Оценката на социалните последици от забавянето на дейностите по 
извеждане от експлоатация не е еднозначна с оценката на останалите 
последици, поради следните съображения:  

- Дългосрочната поддръжка на спрени реактори е демотивираща за 
работещите, загубата на интерес към работата води до загуба на опит, 
което от своя страна води до загуба на експлоатационните знания, 
които са необходими за успешното извеждане от експлоатация. 
Опитните хора скоро ще разберат, че ще трябва да напуснат и да 
променят кариерата си.. При Алтернатива 2 съществува възможност 
за предотвратяване на тези последици. Например, планирано е и е в 
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процес на реализация прехвърлянето на част от персонала на ЕП1 от 
АЕЦ “Козлодуй” към ДП “РАО” със запазване на статуса му и 
социалните му придобивки; 
- Забавянето на дейностите, предхождащи извеждането от 
експлоатация, може да доведе до напускане на опитни работници от 
експлоатацията, които са много важни за успешното изпълнение на 
дейностите по извеждане от експлоатация. Те ще трябва да бъдат 
заместени от нов персонал, който трябва да натрупа знания чрез 
обучение и изучаване на документацията на централата;  
- Самият проект за извеждане от експлоатация ще създаде стотици 
работни места, за които са необходими различни умения и 
квалификации. Тази бройка не е толкова голяма както при 
експлоатацията на блоковете, но ще облекчи социалните последствия 
от спирането на блоковете.  

Последици от въздействието върху околната среда и здравето на 
хората  

Въздействието върху околната среда от извеждането от експлоатация 
зависи основно от:  

- Обхвата на използваното оборудване в контролираната зона и 
начина на експлоатацията му;  
- Обема на радиоактивните материали за демонтаж;  
- Методите на управление на радиоактивните отпадъци по време на 
извеждането от експлоатация.  

Основният източник на радиоактивни емисии ще бъде преработката и 
обработката на радиоактивните отпадъци, дезактивацията на радиоактивни 
материали и демонтажа. Генерираните газообразните и течни емисии ще 
зависят от използваните технологии. Също така, разпределението във времето 
на генерираните емисии ще зависи от избраната алтернатива за извеждане от 
експлоатация. 

Разпределението във времето на радиоактивните емисии по принцип е 
подобно на разпределението във времето на дозовото натоварване на персонала.  

Най-големи обеми се генерират при демонтажа на активно и активирано 
оборудване, по време на дезактивацията и обработката на радиоактивните 
отпадъци.  

Един от най-силните аргументи на Алтернативата за отложен демонтаж е 
намаляването на радиологичните последствия по време на демонтажа. Ясно е 
обаче, че цялостното радиологично въздействие от забавянето на демонтажните 
дейности ще представлява баланс между положителни и отрицателни фактори. 
Най-важните от тях са:  

- Намаляването на дозовото натоварване на персонала ще бъде 
значително само в случаите, когато основният дял във формирането 
на дозите се определя от краткоживущи изотопи (предимно 60Со);  
- Мощността на дозата в сградите ще се определя предимно от 
замърсяване с преобладаващо съдържание на 137Cs.  

При спазване на технологията и контролиране на процесите на 
дезактивация и демонтаж, извеждането от експлоатация може да се извърши, 
като се очаква радиоактивните газови емисии да са в границите на допустимото 
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и замърсяването на въздуха в района на АЕЦ “Козлодуй” да бъде по-ниско от 
това, в периода на експлоатация, следователно рискът за населението ще бъде 
значително по-нисък в сравнение с периода на нормална експлоатация.  

Комплексният анализ на предлаганите алтернативи за извеждане от 
експлоатация на блокове 1 -4 на АЕЦ “Козлодуй”, установи, че от гледна точка 
на въздействието върху компонентите на околната среда, при Алтернатива 0 
рискът от евентуални изхвърляния в околната среда е увеличен (например 
резервоарите, съхраняващи понастоящем РАО не са проектирани за 
дългосрочно съхранение, останалите съоръжения също имат ограничен ресурс).  

Що се касае до въздействието върху околната среда и здравето на хората 
в резултат от генерирането на нерадиоактивни отпадъци и от вредните физични 
фактори – шум, вибрации и нейонизиращи лъчения, двете алтернативи са 
равнопоставени, доколкото и в двата случая не се очаква превишаване на 
допустимите нива на замърсяване и не се прогнозират значителни вредни 
въздействия от нерадиоактивни източници. Основните въздействия се очакват 
при изпълнение на строителните дейности по подготовка на инфраструктурата 
за ИЕ, които се характеризират като допустими, ограничени по обхват, с 
временен и краткотраен характер и с обратим ефект. 

Обосновката на избора на подходяща алтернатива за извеждане от 
експлоатация на 1-4 блокове е направена на базата на предимствата и 
недостатъците на двете алтернативи, в социален и икономически аспект и на 
оценка на въздействието им върху околната среда и хората (нерадиационно и 
радиационно).  

Изборът на Алтернатива 2 като най-подходяща, се базира на редица 
предимства, в сравнение с останалите оценявани Алтернативи, а именно:  

- При Алтернатива 2, подготвителните работи започват веднага след 
спирането на реакторите, включително радиологично обследване на блоковете и 
отстраняване на опасни и други отпадъци от експлоатацията на блоковете; 
Дейности по събиране, сортиране, преработване и транспортиране на 
отпадъците от дезактивацията; Дейности по Управление на РАО и следователно 
работите по демонтажа се осъществяват без съществено прекъсване. 

- Дейностите по демонтаж на определени съоръжения по Алтернатива 2 
трябва започнат през 2012г., което е почти четири десетилетия по-рано от 
планираното съгласно Алтернатива 1.  

- Етапът на БС е значително съкратен при алтернативата за непрекъснат 
демонтаж, тъй като дейностите по демонтажа извън зоната на БС, започват по-
рано и веднага след тяхното приключване, се планира демонтажа в зоната на 
БС.  

- Графикът за изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация е 
разпределен равномерно с оглед рационалното използване на квалифицираната 
работна ръка. Сложността на изпълняваните задачи нараства постепенно, т.е. 
натрупва се поетапно опит за извеждането от експлоатация на по-сложни от 
радиационна гледна точка компоненти на блока.  

- Тази алтернатива е по-подходяща от техническа гледна точка, тъй като 
е свързана с настоящия статус на техническото осигуряване на извеждането от 
експлоатация.  

- Важен аспект е запазването на опита и познанията на настоящия 
персонал, който ефективно ще се използва при разработването на конкретните 
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работни процедури за отделните задачи свързани с извеждането от 
експлоатация (приемственост по отношение познанията за оборудването и 
площадката).  

- Друго предимство, което се предлага в Алтернатива 2 е плавното, 
равномерно и непрекъснато използване на човешки и финансови ресурси по 
време на целия процес по извеждане от експлоатация на блоковете, а също и на 
съоръженията за преработване на отпадъци.  

- Осъществяването на избраната алтернатива предоставя обосновано 
продължителен период за доставка на необходимото оборудване за третиране на 
РАО, както и равномерно използване на мощностите за преработка на РАО през 
целия период на изпълнение на проекта, предвид непрекъснатия процес на 
управление на отпадъците.  

В заключение, поради недостатъците на другите две алтернативи и 
предимствата на Алтернатива 2 за Непрекъснат демонтаж, тя се счита за най-
подходяща за реализирането на проекта за извеждане от експлоатация на 
блокове 1- 4 в АЕЦ “Козлодуй”.  

 

 
 

Фиг. 3-2 Сравнителна схема между Алтернатива 1 “Отложен демонтаж” 
(Първоначална стратегия) и Алтернатива 2 “Непрекъснат демонтаж” 

(Актуализирана стратегия)  
 

 

Първоначална 
стратегия – 
отложен демонтаж 
 

Актуализирана 
стратегия – 
непрекъснат демонтаж 

2011 2013 2050 

Управление на РАО 

Демонтаж 

Подготвителни работи 

Съкратени подготвителни работи, 
нови проекти позволяващи

демонтаж, нова документация 
Управление на РАО 

Управление на РАО 

Демонтаж 

Етап 1 Етап 2  
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4. Описание на Инвестиционното Предложение  
Описание на етапите и дейностите по извеждане от експлоатация  
Цялостният процес на подготовка и извеждане от експлоатация съгласно 

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

ЕТАП НА ПОДГОТОВКА НА ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ  
- Подготовка на документация за издаване на разрешение за извеждане 

от експлоатация (като: План за Извеждане от експлоатация, Доклад по ОВОС, 
актуализирани: Отчет за анализ на безопасността, Технологичен регламент и 
Инструкции за експлоатация) и  

- Подготвителни дейности за извеждане от експлоатация (осигуряване и 
изграждане на подходяща инфраструктура за демонтаж, раздробяване, 
сортиране, намаляване на обема, дезактивация и измерване за освобождаване от 
контрол; отстраняване на горими и опасни материали и нерадиоактивни 
отпадъци, топлоизолация, експлоатационни РАО; изваждане и обработване на 
отработени йонообменни смоли; изолиране и дрениране на системи).  

ЕТАП НА ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ  
Този етап включва следните два подетапа:  
ЕТАП 1  
- 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.  
ЕТАП 2  
- Отложен демонтаж на оборудването в рамките на Зоната за Безопасно 

съхранение и  
- Освобождаване от контрол на площадката и сградите за използване за 

други цели.  
По време на изпълнението на горните етапи: Етап на Подготовка на 

извеждане от експлоатация, Етап 1 и Етап 2 на извеждане от експлоатация, ще 
се осъществяват различни видове дейности по управление на отпадъците.  

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

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

- Съхранявани за протичане на естествен радиоактивен разпад;  
- Предавани като РАО за подходящо преработване и кондициониране.  
ЕТАП ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ  
Процесът на ИЕ ще приключи през 2037г. след което площадката и 

сградите ще се реконструират с цел повишаване на ефективността им и 
подобряване на екологичните показатели. За тази фаза се предвижда в 
дългосрочен план за крайно състояние на промишлената площадка, на 1-4 
блокове на АЕЦ “Козлодуй”, да се определи състоянието “кафява поляна”. То 
ще се постигне с изпълнение на следните дейности: демонтаж на оборудването, 
което не е предназначено за по-нататъшно използване; освобождаване на 



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

Ред: 02 
Дата: 2013-04-12 
Реф: П16Д09Ред 02_ДОВОС 

П16Д09Ред 02_ДОВОС- Трансграничен аспект на ИП 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  

  

Стр. 14 от 117 
  

 

сградите и съоръженията, които остават в работа от регулаторен контрол; 
преработка и изваждане на всички радиоактивни отпадъци от територията на 
площадката и довеждане на площадката до състояние, подходящо за нуждите на 
ядрената енергетика или други икономически дейности.  Остават сградите и 
подземната комуникационна инфраструктура, която ще се ползва за обслужване 
на работещите 5 и 6 блокове.  

4.1 Проекти, свързани с извеждането от експлоатация на 1-4 
блокове в АЕЦ “Козлодуй”  

Във връзка с изпълнението на дейностите по извеждане от експлоатация 
на блоковете се предвижда изпълнението на група проекти през 
Подготвителния етап на ИЕ, които основно могат да се разделят на: Проекти за 
отстраняване на опасни материали, Проекти за преработка на натрупани по 
време на експлоатацията РАО, Проекти за дейности преди демонтажа и Проекти 
за изграждане на допълнителна инфраструктура.  

През етапа на извеждане от експлоатация ще се извършат дейности, 
свързани с Подготовка на БС и Контролиране на БС на реакторните отделения и 
демонтаж на оборудването извън зоната за БС (Етап 1 на ИЕ) и Отложения 
демонтаж на оборудването в зоната за БС и освобождаване от контрол на сгради 
за използване за други цели (Етап 2 на ИЕ).  

По важните проекти, които до момента са предвидени да бъдат 
реализирани по време на гореописаните етапи (ЕПИЕ, Етап 1 и Етап 2 на ИЕ) и 
за някои от които в ДОВОС ще се определи възможността да се очаква или не 
въздействие върху хората и околната среда са описани по-долу.  

Проект: Изграждане на Цех за намаляване на размерите и 
дезактивация на материали (ЦНРД) 

Предвижда се Цехът да се използва за намаляване на размерите и 
дезактивация на демонтираните радиоактивно замърсени материали от 
Машинна Зала, СК-1, СК-2 и Реакторните Отделения.  

Проект: Съоръжение за преработване на твърди РАО с голям 
коефициент на намаляване на обема (Съоръжение за стопяване с плазмена 
дъга)  

Проектът трябва да осигури доставка на съоръжение за преработка на 
твърди нискорадиоактивни отпадъци с висок коефициент на намаляване на 
обема, които в момента се съхраняват на площадката на АЕЦ “Козлодуй”. По 
този проект се предвижда разработване на отделен ДОВОС.  

Проект: Проектиране и изграждане на площадки за управление на 
материали от дейностите по извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на 
АЕЦ Козлодуй  

В рамките на този проект се предвижда съхраняването на твърди 
радиооактивни материали (РАМ), получени от дейностите по извеждане  оте 
ксплоатация на 1-4 блокове на две обособени площадки. РАМ временно ще се 
съхраняват в контейнери на тези площадки за период от 5 години, докато 
специфичната активност на замърсените елементи не се намали до нивото за 
освобождаване от регулаторен контрол. Площадките за временно съхраняване 
на РАМ от дейностите по извеждане от експлоатация на блокове 1-4 се 
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проектират и експлоатират по начин, осигуряващ минимален риск за персонала, 
населението и околната среда, в съответствие с принципа ALARA. В рамките на 
този проект се предвижда и избор на площадка за съхранение на 
конвенционални (нерадиоактивни) отпадъци, генерирани в процеса на 
извеждане от експлоатация на блоковете. 

Проект: Изграждане на отоплителна централа  
Целта на проекта е да се проектира и изгради отоплителната централа, 

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

Проект; Национално хранилище за краткоживеещи ниско и 
средноактивни РАО  

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

Проект: Изграждане на хранилище за сухо съхраняване на 
отработено ядрено гориво (ХССОЯГ)  

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

Проект: Доставка на съоръжение за третиране на течни РАО   
Проектът трябва да осигури доставка на оборудване за преработване на 

водите от спец-пералнята, баните и трапните води от блокове 1 до 4 на АЕЦ 
“Козлодуй” и кондициониране на РАО. Понастоящем тези отпадъци се 
преработват от системи СВО-3 на блокове от 1 до 4 на АЕЦ “Козлодуй”, които 
ще бъдат спрени след преработването на всички течни експлоатационни РАО.  

Проект: Доставка на мобилно оборудване за дезактивация и 
очистване на водата  

Проектът ще осигури доставка на мобилно оборудване, което да бъде 
използвано за дезактивация на повърхности от шахтата на реактора, басейна за 
отлежаване на касетите (БОК) и стелажите и други отворени и затворени 
резервоари, на водата в тях, както и за кондициониране на получените 
радиоактивни отпадъци. Съгласно писмо от МОСВ изх. No. 26-00-2555 до АЕЦ 
“Козлодуй”, проектът не би могъл да се отнесе към инвестиционните 
предложения, посочени в Приложения 1 и 2 към ЗООС и съответно не подлежи 
на задължителна оценка на въздействието върху околната среда. 
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Проект: Съоръжение за изваждане и имобилизиране на отработени 
йонообменни смоли 

Проектът трябва да осигури доставка на съоръжение за извличане и 
преработване на отработени йонообменни смоли от съществуващите 
резервоари.  

Проекти: Съоръжения за измерване за освобождаване от контрол и 
мониторинг на отпадъците   

Проектът трябва да осигури доставка на оборудване за измерване на гама 
активност за целите на освобождаване от регулаторен контрол на демонтирано 
оборудване и други материали. Проектите ще осигуряват доставка на 
оборудване за радиологична инвентаризация за освобождаване от регулаторен 
контрол на демонтирано оборудване и други материали. 

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

Проектът трябва да осигури доставката и инсталирането на съоръжение 
за извличане и преработване на твърдата фаза на кубовия остатък от 
изпарителите, намираща се в резервоарите, разположени в СК-1 и СК-2.  

Проект: Доставка на оборудване за контрол върху течни и 
газообразни изхвърляния  

Целта на този проект е да се отговори на изискванията на Препоръката 
на Европейската комисия 2004/2/EURATOM и на АЯР по отношение на 
мониторинга на изхвърлянията от АЕЦ “Козлодуй”. Тези изисквания ще се 
спазят чрез осъвременяване на системата за мониторинг на течни и газообразни 
емисии. Предназначението на тази система е подобряване и оптимизиране на 
съществуващата система за мониторинг (контрол) на течните и газообразните 
емисии от 1 до 4 блокове на АЕЦ “Козлодуй”.  

4.2 Генериране на РАО и нерадиоактивни отпадъци, вредни емисии и 
вредни физични фактори при извеждането от експлоатация  

В ДОВОС е представено обобщение на очакваните видове отпадъци, 
вредни емисии и вредни физични фактори, които ще бъдат генерирани по време 
на Етапа на подготовка за извеждане от експлоатация (ЕПИЕ), на Етап 1 и Етап 
2 на ИЕ и на Етапа на закриване и рекултивация на база на съществуващата и 
предоставената ни информация.  

I. Отпадъци, вредни емисии и вредни физични фактори от етапа на 
подготовката за ИЕ  

Нерадиоактивни отпадъци, вредни емисии и вредни физични 
фактори  

Генерирани твърди отпадъци  
При изпълнение на дейностите по подготовка на извеждането от 

експлоатация се очаква генериране на нерадиоактивни отпадъци: битови, 
строителни, производствени отпадъци, опасни отпадъци от азбестосъдържащи 
материали, използвани за топлоизолация, отпадъци от горими материали и др. 
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Генерирани отпадъчни води  
При изпълнение на дейностите по подготовка на извеждането от 

експлоатация се очаква генериране на нерадиоактивни потоци отпадъчни води, 
като отработени производствени води (пречистени отпадъчни води, условно 
чисти води от водите за производствени нужди, които се използват предимно за 
охлаждане), битово-фекални и дъждовни води. 

Газообразни емисии  
При изпълнение на дейностите по подготовка на извеждането от 

експлоатация се очаква генериране на нерадиоактивни организирани и 
неорганизирани газообразни емисии от производствени процеси, от транспорта, 
от строителна техника, прах от обработка на материали и оборудване, миризми 
и др.  

Вредни физични фактори  
При изпълнение на дейностите по подготовка на извеждане от 

експлоатация се очаква да се генерират шум и вибрации и то основно в резултат 
от подготовката и строителството на нови сгради или при преустройването на 
съществуващи сгради или при преработката на твърди отпадъци.  

Радиоактивни отпадъци, емисии и вредни физични фактори  
Генерирани твърди РАО  
Такива отпадъци 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.  

Генерирани течни РАО 
Експлоатационните течни РАО се съхраняват в хранилищата към СК на 

блокове 1 до 4 както следва: в резервоарите за нискоактивни йонообменни 
смоли (БНС), резервоарите за високоактивни йонообменни смоли (БВС) и 
резервоарите за кубов остатък (БКО). 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.  

Газообразни емисии 
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 при спазване на установените ограничения.  

Вредни физични фактори  
Източници на йонизиращи лъчения.  

II. Отпадъци, вредни емисии и вредни физични фактори от Етап 1 и 
Етап 2 на ИЕ  

Тези замърсители ще се генерират вследствие изпълнението на 
отделните дейности по извеждане от експлоатация. Основно се очаква да се 
генерират при процесите на демонтаж и дезактивация.  
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Нерадиоактивни отпадъци, вредни емисии и вредни физични 
фактори  

Генерирани твърди отпадъци 
При изпълнение на дейностите по извеждането от експлоатация, след 

освобождаване от регулаторен контрол и дезактивация се очаква да се 
генерират значителни количества твърди нерадиоактивни отпадъци от 
демонтажа на технологично оборудване и разрушаване на спомагателни 
бетонни конструкции. 

Генерирани отпадъчни води  
При изпълнение на дейностите по извеждането от експлоатация се 

очаква генериране на нерадиоактивни потоци отпадъчни води, като отработени 
производствени води (пречистени отпадъчни води, условно чисти води от 
водите за производствени нужди, които се използват предимно за охлаждане), 
битово-фекални и дъждовни води. 

Газообразни емисии 
При изпълнение на дейностите по извеждането от експлоатация се 

очаква генериране на нерадиоактивни организирани и неорганизирани емисии 
от производствени процеси, емисии от транспорта, прах от обработка на 
материали и оборудване, миризми и др.  

Вредни физични фактори  
При изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация ще се 

генерират шум и вибрации при преработката на твърди отпадъци. 
Нейонизиращи лъчения не се очакват при изпълнение на дейностите по 
извеждане от експлоатация.  

Радиоактивни отпадъци, емисии и вредни физични фактори  
Генерирани твърди РАО  
Очаква се да се генерират твърди радиоактивни отпадъци от 

подготовката и наблюдението (контрола) на БС, от демонтажа на 
технологичното оборудване и разрушаването на спомагателни бетонни 
конструкции. Те ще се третират от съществуващите съоръжения за преработка и 
съхранение на ДП “РАО”.  

Генерирани течни РАО  
Очаква се да се генерират течни РАО (води, масла и др.) от подготовката 

и наблюдението (контрола) на зоната за БС, както и от дезактивацията на 
демонтираното замърсено оборудване.  

Емисии на газове  
Очаква се да се генерират газообразни емисии при Етап 1 и Етап 2 на ИЕ, 

които 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 при спазване на установените ограничения. 

Вредни физични фактори  
Източници на йонизиращи лъчения.  
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III. Отпадъци, вредни емисии и вредни физични фактори от Етап 
Закриване и рекултивация  

Тези замърсители ще се генерират при изпълнение на дейностите по 
закриване и рекултивация.  

Нерадиоактивни отпадъци, вредни емисии и вредни физични 
фактори  

Генерирани твърди отпадъци  
При изпълнение на дейностите по закриване и рекултивация се очаква 

генериране на нерадиоактивни отпадъци: битови и строителни.  

Генерирани отпадъчни води  
При изпълнение на дейностите по закриване и рекултивация се очаква 

генериране на нерадиоактивни потоци отпадъчни води, като битово-фекални и 
дъждовни води.  

Газообразни емисии  
При изпълнение на дейностите по закриване и рекултивация се очаква 

генериране на нерадиоактивни организирани и неорганизирани газообразни 
емисии от транспортна, от строителна техника, прах от обработка на материали, 
миризми и др.  

Вредни физични фактори  
При изпълнение на дейностите по закриване и рекултивация се очаква да 

се генерират шум и вибрации и то основно в резултат от транспортна техника и 
при преустройването на съществуващи сгради.  

Радиоактивни отпадъци, емисии и вредни физични фактори  
Генерирани твърди РАО  
Такива 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.  

Генерирани течни РАО  
Течни РАО ще бъдат генерирани основно от процесите по дезактивация 

на оборудването. Тези течни РАО ще бъдат събирани и преработвани.  

Газообразни емисии 
Очакват се емисии от радиоактивни газове на този етап на закриване и 

рекултивация, които емисии ще бъдат улавяни и пречиствани от 
вентилационните системи на новите съоръжения и контролирано 
освобождавани в околната среда при спазване на установените ограничения.  

Вредни физични фактори  
Източници на йонизиращи лъчения при освобождаване на площадките от 

радиоактивно оборудване.  
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5. Описание на Защитените зони и Защитените територии 
в 30km зона на АЕЦ „Козлодуй” на територията на Румъния  

В 30km зона около АЕЦ “Козлодуй” на територията на Р. Румъния 
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.  

Тяхното местоположение спрямо АЕЦ „Козлодуй” е представено на 
следващата фиг. 5-1.  

 
Фиг. 5-1 Защитени зони по Директивата за птиците по левия бряг на 

р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй”  

Защитена зона ROSCI0045  
Защитена зона с кодово наименование ROSCI0045 Coridorul Jiului заема 

площ от 71394ha. Тя е разположена в Долж, Олт, Мехединти, окръг Горж.  
По класове земно покритие територията на ЗЗ се разпределя в следните 

групи: реки, езера (16%), блата (11%), обработваеми земи (14%), пасища (15%), 
други култивирани площи (2%), широколистни гори (38%), горски 
местообитания (4%).  

Обща характеристика  
Територията, разположена по средното и долно течение на река Жиу, 

включва едни от най-редките и представителни реликтни образци на типа 
европейска ливадина, претърпели изменение в по-малка степен (координати: 
23°30‘ 02“ и 24°14‘ 05“ източна дължина; 43°42‘ 01“ и 44°54‘ 55“ северна 
ширина; 128km дължина, посока NNV-SSE). Областта пресича 4 (27%) от 15-те 
екообласти (Гетско плато и равнината Гавану-Бурдеа, румънската горскостепна 
равнина, Дунавската равнина) на континенталния биогеографски регион на 
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Румъния. Разликата в надморската височина се изменя от 50 до 405cm. 
Територията обхваща и множество екосистеми с обща площ 147540hа, повечето 
от които естествени 33543hа (23%), със значително разнообразие и местно 
изобилие, многократно над средните стойности, характерни за румънската гора, 
което й придава изключително биогеографско значение.  

 
Фиг. 5-2 Защитена зона ROSCI0045 (източник: Monitorul official al 

Romaniei, Porteal, Nr. 98 bis/7.II2008)  
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Защитена зона ROSPA0010  
Кодово наименование на защитената зона: ROSPA0010 Бистрец 

(1915.6ha) – окръг Долж.  
Покритие на територията (вид и процент): реки, езера (90%); блата 

(8%); пасища (2%)  
Видовете от Приложение 1 на Директивата за птиците и които биха 

могли да бъдат повлияни отрицателно при реализирането на ИП, изграждане на 
СПИ в АЕЦ „Козлодуй” са:  

1. Къдроглав пеликан Pelecanus crispus – световно застрашен вид с 3-
59 мигриращи птици и цялостна оценка В. Обитава влажните зони при Бистрец, 
където се храни, а нощува по пясъчни коси при островите на р. Дунав. Не се 
очаква значително отрицателно въздействие.  

2. Розов пеликан Pelecanus onocrotalus – мигриращ вид с 50-150 
мигриращи птици и цялостна оценка В. По време на миграции обитава 
влажните зони при Бистрец, където се храни, а нощува по пясъчни коси при 
островите на р. Дунав. Не се очаква значително отрицателно въздействие.  

3. Малък корморан Phalacrocorax pygmeus – зимуващ и преминаващ 
вид с 15 зимуващи и 1000 преминаващи птици с цялостна оценка  А. Не се 
очаква значително отрицателно въздействие.  

4. Бяла лопатарка Platalea leucorodia – гнездещ (34-41 двойки) и 
преминаващ вид (180-211 екз.) с цялостна оценка С. Обитава влажни зони по 
поречието на р. Дунав. Не се очаква значително отрицателно въздействие. 

 
Фиг. 5-3 Защитена зона ROSPA0010 (източник: http://natura2000eea.europa.eu)  
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Защитена зона ROSPA0023  
Кодово наименование на Защитената зона: ROSPA0023 Конфлуента Жиу 

- Дунаре (21999.9 ha) - Олт, окръг Долж.  
Покритие на територията (вид и процент): реки,езера (17%), 

насаждения/обработваеми земи (22%), пасища (11%), други обработваеми 
площи (4%), широколистни гори (40%), преходни гори (6%).  

Видовете от Прил. 1 на Директивата за птиците и  които биха могли да 
бъдат повлияни отрицателно при извеждането от експлоатация на четирите 
блока на АЕЦ „Козлодуй” са:  

1. Къдроглав пеликан Pelecanus crispus – световно застрашен вид с 3-
59 мигриращи птици и цялостна оценка В. Обитава влажните зони при Бистрец, 
където се храни, а нощува по пясъчни коси при островите на р. Дунав. Не се 
очаква значително отрицателно въздействие.  

2. Малък корморан Phalacrocorax pygmeus – зимуващ и превминаващ 
вид с 15 зимуващи и 1000 преминаващи птици с цялостна оценка  А. Не се 
очаква значително отрицателно въздействие.  

3. Бяла лопатарка Platalea leucorodia – гнездещ (34-41 двойки) и 
преминаващ вид (180-211 екз.) с цялостна оценка С. Обитава влажни зони по 
поречието на р. Дунав. Не се очаква значително отрицателно въздействие. 

4. Бял щъркел Ciconia ciconia - гнездещ (20-30 двойки) и преминаващ 
вид с цялостна оценка С. Обитава влажни зони по поречието на р. Дунав. Не се 
очаква значително отрицателно въздействие.  

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. Отрицателното въздействие 
върху него в резултат от реализирането на ИП ще бъде незначително.  

 
Фиг. 5-4 Защитена зона ROSPA0023 (източник: 

http://natura2000.eea.europa.eu)  

Подробно описание на защитените територии и защитените зони на 
територията на Румъния е дадено в Доклада за оценка на съвместимостта на ИП 
представен като отделен документ.   
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5.1 Общо описание на защитената зона „Бистрец“ (ROSPA0010 
Bistreţ) по Директивата за птиците 
Обща характеристика  

Класове местообитания % на покритие 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) 90.00 
Тресавища, Блата, Водно ресна растителност, мочурища. 8.00 
Подобрени пасища 2.00 
Всичко  100 % 

Други характеристики  
Разположена на юг от регион Олтения и окръг Долдж (на разстояние 4km 

от Дунав) защитената зона включва  рибовъден комплекс Dunăreni-Bistreţ с 
водна площ от 2030ha и лагуния комплекс Bistreţ-Carna Nasta-Nedela, който е с 
площ от 22000ha, притежаващ много богата флора и фауна. Рибовъдното 
стопанство Dunăreni-Bistreţ се е получило в резултат на систематизирани 
мероприятия по лагуния комплекс Bistreţ-Cârna-Nasta-Nedela и е със специален 
научен интерес от орнитоложка гледна точка, тъй като привлича голямо 
разнообразие на птици. Въпреки че тези комплекси не могат напълно да заменят 
изчезналите влажни и водни природни екосистеми, тези модифицирани 
местообитанията все още предоставят благоприятни условия, особено за 
видовете месоядни водни птици като цяло и по-специално рибоядните птици. 
Ситуирането и на важен миграционен път, разнообразната и значителна 
трофична средa, както и намаляването на естествените еко системи, превръщат 
рибовъдните басейни Dunăreni-Bistreţ във важни за почивката, на временен или 
случаен принцип, места за мигриращите и немигриращите видове птици, в 
зависимост от водната среда. Стойността на рибовъдните басейни като места за 
гнездене е умерена, така че те могат само частично да заместят големите блата, 
съществували преди промените, настъпили в резултат на рибовъдни дейности. 
Недостигът на подходящи за гнездене места се компенсира от богатството на 
трофични ресурси, което е довело до максимално използване на 
съществуващите зелени площи (тръстикови острови и върби на езерото, 
крайречна растителност) чрез етажно гнездене и гнездене в смесени колонии. 

Качество и значимост  
Мястото съхранява голям брой защитени видове птици от следните 

категории:  
Брой видове от Приложение 1 на Директивата за: 24;  
 Брой други мигриращи видове от приложенията на Конвенцията за 
мигриращите видове (Бонска конвенция: 72 вида; 
 Брой световно застращените видове: 7 вида. 

През миграционния период мястото има значение за всички 
водолюбиви видове. 

Мястото има значение за зимуването на патици и гъски 
През миграционния период мястото се обитава от над 20000 

водолюбиви птици и е възможно да кондидатства за място с международно 
значение по Рамсарската конвенция.  
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Уязвимост  
Разположен в разливния район на река Дунав зоната се наводнява всеки 

път, когато реката е пълноводна. Рибовъдство и риболовните дейности, 
извършвани вътре в зоната, са преки и косвени с отрицателно въздействие 
върху популациите на водните птици от тази област.  

Природозащитен статус 
Площадката не е проектирана като защитена зона по националното 

законодателство.  

Собственост  
75% частна собственност и 25% държавна собственост.  

Стопанисване на мястото  
Няма официална организация за стопанисване на мястото.  

План за управление  
Няма план за управление на мястото.  

Видове птици от приложение 1 на Директивата за птиците (BIRDS 
listed on Annex I of Council directive 79/409/EEC)  

Видовете птици (23 вида), предмет на опазване в защитената зона 
„Бистрец“ са представени на следващата таблица 5.1-1.  

Таблица 5.1-1 Видове птици, предмет на опазване в защитената зона 
„Бистрец“ 

ПОПУЛАЦИЯ  ОЦЕНКА 
Миграция 

Код Име Ме
стн
а Размн. Зим

ув. 
Премин

. 

Попу
лаци

я 

Конс
ерв. 

Изол
ация 

Ц
ял
.о
це
н
ка 

A229 Alcedo atthis 12 
p 

   D C C C 
A042 Anser erythropus   4 i 4 i A B B A 
A209 Ardea purpurea  16 p   D B C B 
A024 Ardeola ralloides  50 p   D B C B 
A060 Aythya nyroca  25-34 p 75 i 15 i C B C B 
A021 Botaurus stellaris  20 p   C B C B 
A396 Branta ruficollis    20 i D B C B 
A031 Ciconia ciconia  6 p  180 i D B C B 
A030 Ciconia nigra   1 i 48 i D B C B 
A081 Circus aeruginosus  12-24 p 4 i  D B C B 
A082 Circus cyaneus   1 i  D B C B 
A038 Cygnus cygnus    20 i C B C B 
A027 Egretta alba  11 p 26 i  D B C B 
A072 Egretta garzetta  75 p   D B C B 
A131 Him. himantopus    78-90 i D B C B 
A022 Ixobrychus minutus    20 i D B C B 
A068 Mergus albellus   3 i  C B C B 
A020 Pelecanus crispus    31-59 i C B C B 
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ПОПУЛАЦИЯ  ОЦЕНКА 
Миграция 

A019 Pelecanus 
onocrotalus 

   50-150 i C B C B 
A393 Phal. pygmeus   15 i 1000 i C A C A 
A034 Platalea leucorodia  120-166 

p 
 400-450 

i 
D B C B 

A032 Plegadis falcinellus  34-41 p  180-211 
i 

C B C B 
A132 Recurvirostra 

avosetta 
   44-77 i D B C B 

 
5.2 Общо описание на защитената зона „Сливане на р. Жиу с р. 

Дунав“ (ROSPA0023 Confluenţa Jiu – Dunăre) по Директивата за птиците 
Обща характеристика  
Таблица 5.2-1 Общо описание на защитената зона „Сливане на р. 

Жиу с р. Дунав“ (ROSPA0023 Confluenţa Jiu – Dunăre) по Директивата за 
птиците  

Класове местообитания  % 
Покритие 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) 17.00 

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с 
периодично оставяне на угар) 22.00 

Подобрени пасища 11.00 
Други култури в обработваеми земи 4.00 

Широколистни гори 40.00 
Горски местообитания 6.00 

Общо покритие  100 % 

Други характеристики  
Заливните низини на Jiu са територии богати на местообитания. Тук 

могат да се срещнат крайречни гори и шубраци, ливади, пасища, 
селскостопански площи, влажни зони – блата и канали, и множество 
антропогенни местообитания, всички те се концентрират върху тази 
повърхност, така че те да се смесват и понякога може трудно да бъдат 
разграничи. Присъствието на видове водолюбиви птици показва подходящи 
условията за живот и възпроизводство. 

Качество и значимост  
Тази зона приютява значителен брой защитени видове птици. Според 

данните имаме следните категории: 
Брой видове от Приложение на Директивата за птиците: 34 вида. 
Брой на други мигриращи видове от приложенията на  Конвенцията за 
мигриращите видове (Бонска конвенция): 77. 
Брой световно застрашени видове: 5 вида.  
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През миграционния период мястото се обитава от над 20000 водолюбиви 
птици и е възможно да кандидатства за място с международно значение по 
Рамсарската конвенция.  

Уязвимост  
Разширяването на областите, променени от човешката дейност, както и 

замърсяването на реките, оказват отрицателно влияние върху видовете птици в 
областта 

Природозащитен статус  
Площадката не е проектирана като защитена зона по националното 

законодателство.  
Собственост 
Комбинация от частна и държавна собственост.  

Стопанисване на мястото  
Няма официална организация за стопанисване на мястото.  

План за управление  
Няма план за управление на мястото. 

Списък на птиците съгласно приложение 1 на Директива 79/409/EEC  
Видовете птици (32 вида), предмет на опазване в защитената зона 

„Сливане на р. Жиу с р. Дунав“ са представени на следващата таблица 5.2-2.  
Таблица 5.2-2 Видове птици, предмет на опазване в защитената зона 

„Сливане на р. Жиу с р. Дунав“ 
ПОПУЛАЦИЯ  ОЦЕНКА  

Мигрирационна популация КОД ИМЕ  
Местна 

Размн. Зимув. Премин. 
попул. Опазване Изолир. Цял.оц 

A229 Alcedo atthis    6-8 i D C C C 

A255 Anthus 
campestris  10-20 p   D B C C 

A089 Aquila 
pomarina  4-8 p   D C C C 

A209 Ardea 
purpurea    10-30 i D C C C 

A021 Botaurus 
stellaris  2-4 p   D B C B 

A133 Burhinus 
oedicnemus  10-20 p   D C C C 

A403 Buteo rufinus 2-4 p 2-4 p   C B C B 

A224 Caprimulgus 
europaeus  120-150 p   D C C C 

A196 Chlidonias 
hybridus    200-300 i D C C C 

A197 Chlidonias 
niger    50-100 i D C C C 

A031 Ciconia 
ciconia  60-80 p   D C C C 
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ПОПУЛАЦИЯ  ОЦЕНКА  

Мигрирационна популация КОД ИМЕ  
Местна 

Размн. Зимув. Премин. 
попул. Опазване Изолир. Цял.оц 

A030 Ciconia nigra  20-30 p   C B C B 

A081 Circus 
aeruginosus  6-10 p   D C C C 

A231 Coracias 
garrulus  46-50 p   D C C C 

A122 Crex crex  100-150 p   D C C C 

A238 Dendrocopos 
medius  100-130 p   D C C C 

A429 Dendrocopos 
syriacus  90-120 p   D C C C 

A027 Egretta alba    20-30 i D C C C 

A072 Egretta 
garzetta    150-200 i D C C C 

A321 Ficedula 
albicollis  300-400 p   D C C C 

A075 Haliaeetus 
albicilla  1-2 p   D C C C 

A131 Himantopus 
himantopus    20-30 i D C C C 

A022 Ixobrychus 
minutus  12-20 p   D B C B 

A177 Larus minutus    100-150 i D C C C 

A246 Lullula 
arborea  RC   D C C C 

A073 Milvus 
migrans  2-4 p   D C C C 

A020 Pelecanus 
crispus    30-70 i B B C A 

A393 Phalacrocorax 
pygmeus   40-70 i  C B C B 

A034 Platalea 
leucorodia    150-200 i D C C C 

A132 Recurvirostra 
avosetta    30-40 i D C C C 

A193 Sterna 
hirundo    150-250 i D C C C 

A166 Tringa 
glareola    1000-2000 i D C C C 

 
5.3 Общо описание на защитената зона “Коридор на река Жиу” 

(ROPSCI0045 “Coridorul Jiului”) по Директивата за местообитанията  
Обща характеристика  
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Защитената зона ROSCI0045 “Coridorul Jiului” по Директива 
92/43/EEC за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна е от тип K.  

Общата площ на Защитената зона е 71394,0000ha.  Тя се намира при 
надморска височина между 6 и 332m и има връзка с две други защитени 
зони по Натура 2000 – ROSPA0010 и ROSPA0023 по Директивата за 
птиците . 

По класове земно покритие, територията на ЗЗ се разпределя в 
следните групи:  

Класове земно покритие % Покритие 

 Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) 12.0 
 Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) 4.0 
 Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища 11.0 
 Екстензивни зърнени култури (вкл. култури с периодично оставяне на угар) 14.00 
 Пасища (вкл. изкуствено създадени от тревни смески) 15.00 

Други орни земи  2.00 
Широколистни листопадни гори  38.00  
Горски местообитания 4.00  
Общо покритие  100 

Основни цели на защитената зона са свързани със запазване на 
площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Типове растителност и природни местообитания, предмет на 
опазване в защитената зона  

В Стандартния формуляр на зоната, като обект на защита са 
включени следните местообитания и растителни съобщества:  

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC  
КОД Пр. ИМЕ % Покр.  Предст.  Отн. площ Прир. ст. Цялост. оц.  
 
3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води 0.50 B C B B 
 с растителност от типа Littorelletea uniflorae  
 и/или Isoeto-Nanfjuncetea 
3270 Реки с кални брегове с Chenopodion и 0.10 B C B B  
 Bedintion p.p. 
6260 Панонски пясъчни степи 0.10 B B B B 
6440 Алувиални ливади от съюза Cnidion dubii 1.00 B B B B 
 в речните долини 
6510 Низинни сенокосни ливади 1.00 B C B B 
1530 * Панонски солени степии солени блата 3.00 B B B B 
9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 1.70 B C B B 
9170 Дъбово-габърови гори от типа 0.40 B C B B 
 Galio Carpinetum 
91E0 Алувиални гори с Alnus glutinosa Fraxinus 0.10 A B B B 
 excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 1.00 A B B B 
91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори 6.80 A B B B 
91Y0 Дакийски дъбови и брястови гори 3.00 A C B B 
92A0 Крайречни галерии от  Salix alba и Populus alba 7.70 A B B B 
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur,  0.50 A B B B 
 Ulmus laevis and Ulmus minor, 
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 или  Fraxinus angustifolia  покрай големите реки 
Заб.  Знакът * отбелязва приоритетно за опазване тип местообитание. 

По възприетите показатели на включените в Стандартния 
формуляр местообитания са дадени следните оценки: 

3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от 
типа Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanfjuncetea. На този тип 
местообитание са формирани низинни пионерни съобщества от 
едногодишни растения , развиващи се върху изсъхващи влажни наноси в 
периферията на плитки водоеми и по брегонете на голими реки. 
Местообитанието е оценено с „добра представителност“, като по 
относителна площ попада в „клас C“ 2 >= p >0; по приравнена степен 
осигурява „добро опазване“ и цялостната оценка на обекта за опазването 
му е с „добра стойност“.  

3270 Реки с кални брегове с Chenopodion и Bedintion p.p. На този тип 
местообитание на кални брегове покрай реките се формират пионерни и 
рудерални съобщества. Растителността обикновено се развива при 
благоприятни условия през лятото. Местообитанието е оценено с „добра 
представителност“, като по относителна площ попада в „клас C“) 2 >= p >0; по 
приравнена степен осигурява „добро опазване“ и цялостната оценка на обекта за 
опазването му е с „добра стойност”. 

6260 Панонски пясъчни степи. Местообитанието заема подвижни, 
алувиални пясъци, на които се развива терофитни съобщества и 
многогодишни туфести треви и полухрасти. Местообитанието е оценено с 
„добра представителност“, като по относителна площ попада в клас “B“) 15 
>= p > 2%; по приравнена степен осигурява „добро опазване“ и цялостната 
оценка на обекта за опазването му е с „добра стойност“.  

6440 Алувиални ливади от съюза Cnidion dubii в речните долини. 
Заливни местообитания покрай реките, на които след оттеглянето на водите 
през летния период се развиват хигромезофитни съобщества с богат видов 
състав. Местообитанието е оценено с „добра представителност“, като по 
относителна площ попада в „клас B“) 15 >= p > 2%; по приравнена степен 
осигурява „добро опазване“ и цялостната оценка на обекта за опазването му е с 
„добра стойност“. 

6510 Низенни сенокосни ливади. Местообитанието най-често е 
формирано на богати алувиално-ливадни почви и смолници, на които се 
развиват растителни съобщества с преобладаване на житни треви и богато 
разнотревие. Местообитанието е оценено с „добра представителност“, като по 
относителна площ попада в „клас C“) 2 >= p >0; по приравнена степен 
осигурява „добро опазване“ и цялостната оценка на обекта за опазването му е с“ 
добра стойност“.   

1530 Панонски солени степи и солени блата. Местобитанието е 
формирано в периферните части на блата и крайречни низини. Засоляването 
най-често е свързано с пролетни разливи и засушаване през лятото. 
Растителността е съставена от едногодишни и многогодишни типични и 
нетипични халофити. Местообитанието е оценено с „добра представителност“, 
като по относителна площ попада в „клас B“) 15 >= p > 2%; по приравнена 
степен осигурява „добро опазване“ и цялостната оценка на обекта за опазването 
му е с „добра стойност“. 
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9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum. Мезофилни букови гори 
развиващи се на неутрални или близко до неутралните почви. Характеризират 
се с богат видов състав. Местообитанието е оценено с „добра 
представителност“, като по относителна площ попада в „клас C“) 2 >= p >0; по 
приравнена степен осигурява „добро“ опазване и цялостната оценка на обекта за 
опазването му е с „добра стойност“.  

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio Carpinetum. Смесени 
мезофилни гори с преобладаване на Quercus petraea agg. и Carpinus betulus. 
Местообитанието е оценено с „добра представителност“, като по относителна 
площ попада в „клас C“) 2 >= p >0; по приравнена степен осигурява „добро 
опазване“ и цялостната оценка на обекта за опазването му е с“ добра стойност“.  

91E0 Алувиални гори с Alnus glutinosa Fraxinus excelsior ( 
AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae). Крайречни гори развиващи се на 
богати алувиални почви, периодично наводняван. Местообитанието е оценено с 
„отлична представителност“, като по относителна площ попада в „клас B“) 15 
>= p > 2%; по приравнена степен осигурява „добро опазване“ и цялостната 
оценка на обекта за опазването му е с „добра стойност“.  

9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum. Букови гори развиващи се 
на по-бедни, кисели, сухи до свежи почви. Характеризира се с по-беден видов 
състав и значително участие на мъхове. Местообитанието е оценено с „отлична 
представителност“, като по относителна площ попада в „клас B“) 15 >= p > 2%; 
по приравнена степен осигурява „добро опазване“ и цялостната оценка на 
обекта за опазването му е с “ отлична стойност“.  

91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори. Ксеротермни дъбови 
гори с доминиране на Quercus ceris, Quercus frainetto и Quercus petraea agg. 
Местообитанието е оценено с „отлична представителност“, като по относителна 
площ попада в „клас B“) 15 >= p > 2%; по приравнена степен осигурява „добро 
опазване“ и цялостната оценка на обекта за опазването му е с „добра стойност“. 

91Y0 Дакийски дъбови и брястови гори. Местообитанието е оценено с 
„отлична представителност“, като по относителна площ попада в „клас C“) 2 >= 
p >0; по приравнена степен осигурява „добро“ опазване и цялостната оценка на 
обекта за опазването му е с „добра стойност“.  

92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba. На 
преовлажнени местообитания крайречни горски съобщества с доминиране на 
върби и тополи. Местообитанието е оценено с „отлична“ представителност, 
като по относителна площ попада в „клас B“) 15 >= p > 2%; по приравнена 
степен осигурява „добро опазване“ и цялостната оценка на обекта за опазването 
му е с „добра“ стойност.  

91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis, или 
Fraxinus angustifolia покрай големите реки (Ulmenion minoris). Периодично 
заливани смесени широколистни гори. Местообитанието е оценено с „отлична“ 
представителност, като по относителна площ попада в „клас B“) 15 >= p > 2%; 
по приравнена степен осигурява „добро опазване“ и цялостната оценка на 
обекта за опазването му е с „добра стойност“. 

В Стандартния формуляр на Защитената зона като предмет на опазване 
не са включени растителни видове от Приложение ІІ на Директива 92/43/EEC. 
Като обект на защита не са включени и растителни видове към групата “Други 
значими растителни и животински видове”, които са свързани с 
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природозащитата и управлението на обект.  

 
Животински видове- предмет на опазване  
Безгръбначни животни (Invertebrata) 
Членестоноги - Atrhropoda 
Насекоми – Insecta 
Водни кончета – Odonata 
Жълтопетнисто графитче – 1042 Leucorrhinia pectoralis 
Ручейно пъстриче – 1045 Coenagrion ornatum 
1044 Coenagrion mercuriale 
Този вид е грешно определен за България и беше изведен от списъците 

със защитени видове. Вероятно и за румънскта фауна вида е грешно съобщен, 
предвид ареала на разпространение на вида.  

Твърдокрили - Coleoptera 
1013Carabus hungaricus 
Гръбначни животни (Vertebrata) 
Челюстноусти/Костни риби - Pisces/Osteichthyes  
Дунавска скумрия (Черноморски карагьоз) – 2491 Alosa immaculate (A. 

pontica)  
Видът е проходен и навлиза за размножаване през месец май, движи се 

дружно на големи пасажи в горните пластове на водата. В миналото е бил 
стопански ценен вид и се е ловял масово, поради което сегашното състояние на 
вида не позволява ползването му за промишлени цели. Регламента за улов на 
тази риба е съобразен с размножителния й период и уловите са относително 
малки за задоволяване на нуждите за бита и в малки количества на пазара в 
крайдунавскиет градове.  През последните 10 години вида показва тенденции на 
стабилизиране на запасите си, за което съдим по относително постоянните 
улови след минаването на забраната за улов. 

Распер -1130 Aspius aspius  
Според автора на формуляра видът не е рядък, но е с ниска плътност и е 

в добрро природозащитно състояние. По наши данни, получени при проучване 
на улови на рибари, в района на о-в Козлодуй, констатирахме постоянни улови 
на разновъзрастни екземпляри от вида распер, които доказват стабилното 
състояние на вида. Този хищник е лесен за установяване дори визуално, при 
наблюдение на крайбрежната зона в реката по време на залез. Преследвайки 
жертвите си, хищника пори водната повърхност с гръбния си плавник.  

Белопера кротушка - 1124 Gobio albipinnatus 
Видът е даден във формуляра като често срещан и в добро популационно 

и природозащитно състояние. 
Сабица – 2522 Pelecus cultratus 
Изключително рядък вид за р. Дунав. От стопански значим вид, 

плътността се еснижила до прага на оцеляване. Според формуляра вида е често 
срещан, но не е ясен източника на информация. 

Горчивка - 1134 Rhodeus sericeus amarus 
Среща се масово във всички подходящи водоеми. Съжителства със 

сладководните миди, в които отлага хайвера си. 
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Обикновен щипок – 1149 Cobitis taenia 
Не се среща в България и съответно в Румъния. Той е със северно 

разпространение. В България, Румъния и р. Дунав се среща вида C. elongatoides 
Bacesku & Maier, 1969. Вид близък по външни данни с тези на обикновения 
щипок. Данните са по Kottelat, M. & J. Freyhof (2007). 

Високотел бибан – 2555 Gymnocephalus baloni 
Ивичест бибан – 1157 Gymnocephalus scraetzer  
Тези два вида са представени като често срещани и в стабилно 

природозащитно състояние. И двата вида са дълбоководни и обитават 
едрочакълести дъна. 

Голяма вретенарка – 1159 Zingel zingel 
Малка вретенарка – 1160 Zingel streber 
И двата вида са отчетени във формуляра като редки, но в отлично 

природозащитно състояние. Тези студенолюбиви видове са активни през 
зимните месеци и през ранна пролет, когат се размножават. През останалата 
част на годината се крият в дълбоките вирове и установяването им е трудно и 
инцидентно.  

Балкански щипок - 1146 Sabanejewia aurata balcanica 
Вюн – 1145 Misgurnus fossilis 
Земноводни – Amphibia  
Червенокоремна бумка – 1188 Bombina bombina 
За вида информацията от формуляра е, че е с неустановена плътност. И 

двата вида са често срещани в крайбрежната част на реката, като 
установяването на червенокоремната бумка може да бъде извършено и 
дистанционно по мелодичните звуково сигнали. Видът е особено чест в 
островните територии, където се оформят малки и плитки блата, запазващи се 
през цялата година, както и в крайбрежни разливи.  

Влечуги – Reptilia 
Обикновена блатна костенурка – 1220 Emys orbicularis 
Обикновен вид за реката и за островните територии. Единични 

екземпляри попадат във винтери и рибарски мрежи, където намират своята 
гибел. Много често отделни индивиди са избивани безпричинно, поради грешни 
схващания за основната храна на вида. 

Бозайници – Mammalia 
Видра – 1355 Lutra lutra 
Според Стандартния формуляр, територията на ЗЗ се обитава от 

неопределен брой индивида. Не е описана методиката на установяване, но е 
възможно на такава голяма и трофично богата площ да се очаква относително 
висока плътност. Данните за този вид са оскъдни и ницидентни за този 
конкретен район, но проучванията в други райони на страната показват 
повишаване на плътността на вида.  

Лалугер - 1335 Spermophilus citellus 
Този колониален гризач обитава пасища и ливади и избягва територии с 

прекомерна овлажненост. Колониите са на добре огрети, обикновено хълмисти 
терени с южно или източно изложение. Видът е станал относително рядък 
поради промени в начина на отглеждане на пасищните видове домашни 
животни, както и поради интензификацията и химизацията на селското 



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

Ред: 02 
Дата: 2013-04-12 
Реф: П16Д09Ред 02_ДОВОС 

П16Д09Ред 02_ДОВОС- Трансграничен аспект на ИП 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  

  

Стр. 34 от 117 
 

 

стопанство. За румънската ЗЗ вида е даден като обикновен. 
Качество и значимост на Защитената зона 
Територията на ЗЗ принадлежи към приоритетните области за опазване 

на континенталното биоразнообразие и е с голяма значимост. Въпреки, че 
обхваща едва 0.5% от националната горска площ на Румъния и 0.6% от 
природните площи, тя включва: естествени горски местообитания, защитени от 
румънското и европейско законодателство (9 от 28 типа); горски формации (22 
от 50); типове гора, определени в страната (97 от 306-те). Долината Жиу е един 
от основните трансбалкански коридори за миграция на птиците 
(централноевропейски български път), следван от значителен брой птици. 
Заедно с непрелетните птици, в коридора Жиу са установени 135 от 406-те вида 
птици, срещащи се в Румъния, 114 вида от които са под закрилата на 
румънското и европейско законодателство.  

Уязвимост на ЗЗ 
При разположението на територията на три окръга и в близост до град 

Крайова се предвижда разработване на обоснован план за устройство на 
територията (ПУТ), въз основа на който на всеки десет години може да се 
обновява общия устройствен план (ОУП) на близките населени места.  Веднъж 
актуализиран, ОУП дава възможност за разработване на зонален устройствен 
план (ЗУП), от който произтича подробния устройствен план (ПУП). 
Създаването на ПУТ има за цел хармонизиране на всички настоящи и бъдещи 
интереси към тази разнообразна територия, в която делът на горския фонд 
(34%) и на гората (33%) не може да се намаляват, както и на други поземлени 
категории, съдържащи естествени територии, защитени от европейското и 
румънско законодателство.  

По този начин замърсяването, урбанизацията, селскостопанските 
дейности и други ефекти на разрушителната човешка намеса в околната среда, 
може да бъдат съгласувани с основните изисквания и дейности за устойчиво 
развитие и опазване на биоразнообразието, осъществявани от човека.  
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6. Оценка на възможните въздействията при извеждането 
от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй” върху 
защитените зони  

Оценката на вероятността и степента на въздействие на 
инвестиционното предложение върху предмета и целите в разглежданите 
защитени зони се базира на сравнителен анализ, на прогнозираните 
изменения и на експертната оценка на тяхното влияние върху 
съществуващото биологично разнообразие в отделни части от територията 
им.  

6.1 Описание и анализ на въздействието на инвестиционното 
предложение върху защитената зона „Бистрец” с код ROSPA0010 по 
Директивата за птиците  

Описанието и анализът на въздействието на инвестиционното 
предложение върху типовете природни местообитания и видовете - предмет 
на опазване е извършено последователно поотделно както следва:  

Върху местообитанията, обект на опазване  
В Стандартния формуляр за защитената зона няма включени типове 

местообитания предмет на опазване в нея. 
Върху видовете птици, предмет на опазване  
Териториите, в които може да се очаква отрицателно въздействие от 

реализирането на ИП върху видовете птици, предмета на опазване в 
защитената зона, може да бъдат разделени на два района:  

А. Район на площадката на АЕЦ ”Козлодуй” и площите между нея и 
защитената зона. На самата площадка на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” не 
са установени видове птици, предмет на опазване в защитената зона. 
Изключение прави белоопашатият мишелов (Buteo rufinus), който не гнезди на 
площадката на АЕЦ „Козлодуй”, а само прелита над нея в търсене на храна из 
съседните терени. 

Въз основа на тези данни може да се твърди, че в този район няма да 
има значително отрицателно въздействие върху видове птици предмет на 
опазване в защитената зона „Бистрец“.  

Б. Район на защитената зона, крайните източни части от която 
попадат в 12- километровата зона на АЕЦ „Козлодуй”  

Видовете, предмет на опазване в защитената зона „Бистрец” са 23.  
Определянето на отрицателното въздействие върху тях е извършено 

в две стъпки. При първата стъпка отрицателното въздействие е 
представено само качествено (не се очаква-очаква се) таблица 6.1-1.  
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Таблица 6.1-1 Очаквано отрицателно въздействие върху видовете 
птици, предмет на опазване, по точка 3 в защитената зона „Бистрец” с код 
ROSPA0010, в резултат от реализирането на ИП  

Степен на отрицателно въздействие 
№ Вид 

Цялостна 
оценка от 

СФ Не се очаква, 
защото: 

Очаква се  

1.  Alcedo atthis C 2  
2.  Anser erythropus A  + 
3.  Ardea purpurea B 1  
4.  Ardeola ralloides B 1  
5.  Aythya nyroca B 2  
6.  Botaurus stellaris B 2  
7.  Branta ruficollis B  + 
8.  Ciconia ciconia B  + 
9.  Ciconia nigra B 2  
10.  Circus aeruginosus B 2  
11.  Circus cyaneus B 1  
12.  Cygnus cygnus B 2  
13.  Egretta alba B 2  
14.  Egretta garzetta B 2  
15.  Him. himantopus B 2  
16.  Ixobrychus minutus B 2  
17.  Mergus albellus B 2  
18.  Pelecanus crispus B  + 
19.  Pelecanus onocrotalus B  + 
20.  Phalacrocorax pygmeus A  + 
21.  Platalea leucorodia B 2  
22.  Plegadis falcinellus B 2  
23.  Recurvirostra avosetta B 2  

Общо  30 6 
Обозначения в колона „Не се очаква защото....”:  

1. Видът целогодишно или през отделен сезон не се среща в 
местообитанията, които са част от терена на ИП или в непосредствена близост.  

2. Видът може да се среща в местообитанията, които са част от терена на 
ИП или в непосредствена близост, но това е нередовно, епизодично, случайно 
и/или фигурира в Стандартния формуляр за защитената зона с цялостна оценка 
„D”. 

3. Видът целогодишно или през отделен сезон може да се среща редовно в 
местообитанията от терена на ИП, но не ги използва поради близостта на 
асфалтов път, населено място или друга причина. 

4. Видът редовно само прелита над терена на ИП по време на хранене или 
миграция. 

5. Видът е синантропен или нечувствителен към антропогенно 
въздействие, произлизащо от реализирането на ИП. 
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При втората стъпка определените по-горе 6 вида птици са подложени на 
количествена оценка на степента на отрицателно въздействие както следва: 

1. Малка белочела гъска (Anser erythropus) – рядък зимуващ световно 
застрашен вид . Съгласно Стандартния формуляр в защитената зона „Бистрец“ 
са регистрирани по 4 птици по време на зимуване и миграции с цялостна оценка 
„А“. Площадката на АЕЦ „Козлодуй остава на около 3 km източно от местата за 
нощуване (блатата при Бистрецу в Румъния и пясъчните коси по островите) и 
местата за хранене (Златията), но е възможно в редки случаи малки ята или 
отделни птици да прелитат над Козлодуй. Не се очаква отрицателно 
въздействие. 

2. Червеногуша гъска (Branta ruficollis) – обикновен зимуващ вид в 
защитената зона. Съгласно Стандартния формуляр в защитената зона „Бистрец“ 
са регистрирани 20 преминаващи птици по време на миграцията с цялостна 
оценка „В“. Основната посока на миграцията над защитената зона „Златията“е 
северозапад-югоизток. Над площадката на АЕЦ „Козлодуй може да прелитат 
малки ята или отделни птици само епизодично, поради което не се очаква 
отрицателно въздействие. 

3. Бял щъркел (Ciconia ciconia) – обикновен гнездящ и преминаващ вид в 
селищата около защитената зона. Съгласно Стандартния формуляр в 
защитената зона „Бистрец“ са регистрирани 6 гнездещи двойки и 180 птици по 
време на миграцията с цялостна оценка „В“. Основната посока на миграцията 
над защитената зона „Златията“ е северозапад-югоизток. Над площадката на 
АЕЦ „Козлодуй” може да прелитат малки ята или отделни птици само 
епизодично, поради което не се очаква отрицателно въздействие. 

4. Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) – гнездещо-прелетен и 
преминаващ вид. Съгласно Стандартния формуляр в защитената зона „Бистрец“ 
са регистрирани 50-150 птици по време на миграцията с цялостна оценка „В“. 
Видът може да прелита над площадката на АЕЦ „Козлодуй само епизодично, 
поради което не се очаква отрицателно въздействие. 

5. Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) – постоянен световно застрашен 
вид. Съгласно Стандартния формуляр в защитената зона „Бистрец“ са 
регистрирани 31-59 птици по време на миграцията с цялостна оценка „В“. 
Тогава образува големи концентрации (между 150 и 252 екз.) и в защитената 
зона „Остров до Горни Цибър” с код BG0002008 ловува в околните влажни 
зони, а нощува и почива по пясъчните коси на прилежащите острови.. Видът 
може да прелита над площадката на АЕЦ „Козлодуй само епизодично, поради 
което не се очаква отрицателно въздействие. 

6. Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) – постоянен световно 
застрашен вид. Съгласно Стандартния формуляр в защитената зона „Бистрец“ 
са регистрирани 153 преминаващи и 1000 зимуващи птици с цялостна оценка 
„А“. Тогава образува концентрации и в защитената зона „Остров до Горни 
Цибър” с код BG0002008. Ловува в околните влажни зони, а нощува и почива 
по пясъчните коси на прилежащите острови. Може да прелита над площадката 
на АЕЦ „Козлодуй” само епизодично, поради което не се очаква отрицателно 
въздействие.  

Тук е разгледана и голямата дропла (Otis tarda). Тя не фигурира в 
Стандартния формуляр за защитената зона „Бистрец“. В Стандартния формуляр 
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за защитената зона „Златията” обаче е посочена като гнездещ вид, но без 
сигурно установено гнездене. Не се очаква отрицателно въздействие тъй като е 
малко вероятно този вид да се среща редовно на прощадката на АЕЦ 
„Козлодуй“. 

Поради всичко гореизложено може да се твърди, че реализирането 
на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху видовете птици, 
предмет на опазване в защитената зона „Златията” с код BG0002009 по 
Директива за птиците. 

Фрагментация  
Площадката на АЕЦ ”Козлодуй” е разположена на около 1km 

североизточно от защитената зона.  Поради това не се очаква 
фрагментиране на нейната територия в резултат от реализирането на ИП.  

Нарушаване на видовия състав  
Не се очаква.  

Химически промени  
Не се очакват. 

Хидроложки промени  
Не се очакват.  

Геоложки промени  
Не се очакват.  

Други промени  
Не се очакват.  

6.2 Описание и анализ на въздействието на инвестиционното 
предложение върху защитената зона „Сливане на р. Жиу с р. Дунав” с код 
ROSPA00023 по Директивата за птиците  

Описанието и анализът на въздействието на инвестиционното 
предложение върху типовете природни местообитания и видовете - предмет 
на опазване в двете защитени зони е извършено последователно поотделно 
както следва:  

Върху местообитанията, обект на опазване  
В Стандартния формуляр за защитената зона няма включени типове 

местообитания предмет на опазване в нея. 

Върху видовете птици, предмет на опазване 
Териториите, в които може да се очаква отрицателно въздействие от 

реализирането на ИП върху видовете птици, предмета на опазване в 
защитената зона, може да бъдат разделени на два района:  

Териториите, в които може да се очаква отрицателно въздействие от 
реализирането на ИП върху видовете птици, предмета на опазване в 
защитената зона, може да бъдат разделени на два района:  

А. Район на площадката на АЕЦ ”Козлодуй” и площите между нея и 
защитената зона. На самата площадка на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” не 
са установени видове птици, предмет на опазване в защитената зона.  
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Изключение прави белоопашатият мишелов (Buteo rufinus), който не 
гнезди на площадката на АЕЦ „Козлодуй”, а само прелита над нея в търсене на 
храна из съседните терени. 

Въз основа на тези данни може да се твърди, че в този район няма да 
има значително отрицателно въздействие върху видове птици предмет на 
опазване в защитената зона „Бистрец“.  

Б. Район на защитената зона, южните части от която попадат в 
12- километровата зона на АЕЦ „Козлодуй”  

Видовете, предмет на опазване в защитената зона „Сливане на р. 
Жиу с р. Дунав” са 32. Определянето на отрицателното въздействие върху 
тях е извършено в две стъпки. При първата стъпка отрицателното 
въздействие е представено само качествено (не се очаква-очаква се) – виж 
таблица 6.2-1.  

Таблица 6.2-1 Очаквано отрицателно въздействие върху 32 вида 
птици, предмет на опазване в защитената зона „Сливане на р. Жиу с р. 
Дунав”, в резултат от реализирането на ИП  

Степен на отрицателно 
въздействие 

№ Вид Цялостна оценка от 
СФ Не се 

очаква, 
защото: 

Очаква се 

1.  Alcedo atthis С  + 
2.  Anthus campestris С 2  
3.  Aquila pomarina С  + 
4.  Ardea purpurea С 2  
5.  Botaurus stellaris В 2  
6.  Burhinus oedicnemus С 2  
7.  Buteo rufinus В  + 
8.  Caprimulgus europaeus С 1  
9.  Chlidonias hybridus С 2  
10.  Chlidonias niger С 2  
11.  Ciconia ciconia С  + 
12.  Ciconia nigra В 2  
13.  Circus aeruginosus С 2  
14.  Coracias garrulus С 2  
15.  Crex crex С 1  
16.  Dendrocopos medius С 1  
17.  Dendrocopos syriacus С 1  
18.  Egretta alba С 2  
19.  Egretta garzetta С 2  
20.  Ficedula albicollis С 1  
21.  Haliaeetus albicilla С  + 
22.  Himantopus himantopus С 2  
23.  Ixobrychus minutus В 2  
24.  Larus minutus С 2  
25.  Lullula arborea С 1  
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Степен на отрицателно 
въздействие 

№ Вид Цялостна оценка от 
СФ Не се 

очаква, 
защото: 

Очаква се 

26.  Milvus migrans С 2  
27.  Pelecanus crispus А  + 
28.  Phalacrocorax pygmeus В  + 
29.  Platalea leucorodia С 2  
30.  Recurvirostra avosetta С 2  
31.  Sterna hirundo С 2  
32.  Tringa glareola С 2  

Всичко 27 7 
Обозначения в колона „Не се очаква защото....”:  

1. Видът целогодишно или през отделен сезон не се среща в 
местообитанията, които са част от терена на ИП или в непосредствена близост.  

2. Видът може да се среща в местообитанията, които са част от терена на 
ИП или в непосредствена близост, но това е нередовно, епизодично, случайно 
и/или фигурира в Стандартния формуляр за защитената зона с цялостна оценка 
„D”. 

3. Видът целогодишно или през отделен сезон може да се среща редовно в 
местообитанията от терена на ИП, но не ги използва поради близостта на 
асфалтов път, населено място или друга причина. 

4. Видът редовно само прелита над терена на ИП по време на хранене или 
миграция. 

5. Видът е синантропен или нечувствителен към антропогенно 
въздействие, произлизащо от реализирането на ИП. 

При втората стъпка определените по-горе 7 вида птици са подложени на 
количествена оценка на степента на отрицателно въздействие както следва: 

1. Земеродно рибарче (Alcedo atthis) – постоянен вид. Съгласно 
Стандартния формуляр в защитената зона „Сливане на р. Жиу с р. Дунав“ са 
регистрирани 6-8 птици по време на миграции с цялостна оценка „С“. Възможно 
е отделни птици да посещават района на Козлодуй и най-вече изходящия канал, 
но не се очаква отрицателно въздействие. 

2. Малък креслив орел (Aquila pomarina) – гнездещо-прелетен и 
преминаващ вид. Съгласно Стандартния формуляр в защитената зона „Сливане 
на р. Жиу с р. Дунав“ са регистрирани 4-8 гнездещи двойки с цялостна оценка 
„С”. Основната посока на миграцията над защитената зона „Златията“ е 
северозапад-югоизток. Над площадката на АЕЦ „Козлодуй може да прелитат 
малки ята или отделни птици само епизодично, поради което не се очаква 
отрицателно въздействие. 

3. Белоопащат мишелов (Buteo rufinus) –гнездещо-прелетен и 
преминаващ вид. Съгласно Стандартния формуляр в защитената зона „Сливане 
на р. Жиу с р. Дунав“ са регистрирани 2-4 гнездещи двойки с цялостна оценка 
„В“. Наблюдаван е в района на АЕЦ “Козлодуй” само епизодично, поради което 
не се очаква отрицателно въздействие. 

4. Бял щъркел (Ciconia ciconia) –гнездещо-прелетен и преминаващ вид, 
гнезди в селищата около защитената зона. Съгласно Стандартния формуляр в 
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защитената зона „Сливане на р. Жиу с р. Дунав“ са регистрирани 60-80 
гнездещи двойки с цялостна оценка „С“. Възможно е да се среща в района на 
АЕЦ “Козлодуй”. Основната посока на миграцията над защитената зона 
„Златията“е северозапад-югоизток.  Над площадката на АЕЦ „Козлодуй може да 
прелитат малки ята или отделни птици само епизодично, поради което не се 
очаква отрицателно въздействие. 

5. Морски орел (Haliaeetus albicilla) – гнездещо-прелетен и преминаващ 
вид. Съгласно Стандартния формуляр в защитената зона „Сливане на р. Жиу с 
р. Дунав“ са регистрирани 1-2 гнездещи двойки с цялостна оценка „С“. Може да 
прелита над площадката на АЕЦ „Козлодуй само епизодично, поради което не 
се очаква отрицателно въздействие. 

6. Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) – постоянен световно застрашен 
вид. Съгласно Стандартния формуляр в защитената зона „Сливане на р. Жиу с 
р. Дунав“ са регистрирани 30-70 птици по време на миграцията с цялостна 
оценка „А“. Образува големи концентрации (между 150 и 252 екз.) и в 
защитената зона „Остров до Горни Цибър” с код BG0002008, ловува в околните 
влажни зони, а нощува и почива по пясъчните коси на прилежащите острови.. 
Може да прелита над площадката на АЕЦ „Козлодуй само епизодично, поради 
което не се очаква отрицателно въздействие. 

7. Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) – постоянен световно 
застрашен вид. Съгласно Стандартния формуляр в защитената зона „Сливане на 
р. Жиу с р. Дунав“ са регистрирани 40-70 зимуващи птици с цялостна оценка 
„В“. Образува и концентрации в защитените зони по българския бряг около 
Козлодуй. Ловува в околните влажни зони, а нощува и почива по пясъчните 
коси на прилежащите острови. Може да прелита над площадката на АЕЦ 
„Козлодуй само епизодично, както и да ловува в различни части от изходния 
канал, но не се очаква отрицателно въздействие. 

Тук е разгледана и голямата дропла (Otis tarda). Тя не фигурира в 
Стандартния формуляр за защитената зона „Сливане на р. Жиу с р. Дунав“. В 
Стандартния формуляр за защитената зона „Златията” обаче е посочена като 
гнездещ вид, но без сигурно установено гнездене. Не се очаква отрицателно 
въздействие тъй като е малко вероятно този вид да се среща редовно на 
прощадката на АЕЦ „Козлодуй“.  

Поради всичко гореизложено може да се твърди, че реализирането 
на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху видовете птици, 
предмет на опазване в защитената зона „Сливане на р. Жиу с р. Дунав” по 
Директива за птиците.  

Фрагментация 
Площадката на АЕЦ ”Козлодуй” е разположена на около 1km 

североизточно от защитената зона. Поради това не се очаква 
фрагментиране на нейната територия в резултат от реализирането на ИП.  

Нарушаване на видовия състав  
Не се очаква. 

Химически промени 
Не се очакват. 

Хидроложки промени 
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Не се очакват. 

Геоложки промени 
Не се очакват.  

Други промени 
Не се очакват. 

6.3 Описание и анализ на въздействието на инвестиционното 
предложение върху Защитена зона „Coridorul Jiului” с код ROSCI0045 по 
Директивата за местообитанията  

Оценката на степента на трансграничното въздействие на 
инвестиционното предложение извеждане от експлоатация на блоковете 1-4 на 
АЕЦ “Козлодуй” и при аварии и инциденти по време на реализиране на 
инвестиционното предложение се базира на влиянието върху всеки от 
критериите за Благоприятен природозашитен статус – популация в зоната, площ 
на местообитанията в зоната (където има специфични по-малки по площ, но 
важни местообитания се отчитат отделно), качество на местообитанията 
(структурни и функционални параметри), бъдещи преспективи (други важни 
параметри). Отделно се отчитат и други структурни и фунционални параметри, 
като общата фунционална роля на зоната за свързаността на мрежата – 
биокоридорна функция, географска свързаност.  

За определяне степента на въздействието е използвана 10-степенна скала 
на оценката, която позволява да се отчетат различните параметри на 
значимостта на едно въздействие, спрямо стандартните показатели за оценка на 
степента на въздействие.  

Въздействие върху растителността и типовете природни 
местообитания в ЗЗ “Коридор на река Жиу” с код ROSCI0045  

Няма информация за провеждани специализирани наблюдения върху 
радиоекологичния статус на растителността и местообитанията в ЗЗ „Coridorul 
Jiului” с код ROSCI0045, свързани с оценка на въздействие на АЕЦ “Козлодуй”.  

Предоставените в ДОВОС резултати от провеждания досега мониторинг 
на компонентите на околната среда в район 30km от АЕЦ „Козлодуй“ на 
територията на Румъния, дават основание да се направи заключението, че под 
влияние на централата не е констатирана съществена промяна на 
радиоекологичния статус и на територията на Румъния.  

Оценката за степента на въздействие на инвестиционното предложение 
върху защитената зона е формирана по показателите: пряко унищожаване на 
части от местообитанията; въздействие върху граничните зони на 
местообитанията; фрагментация (разпокъсване на местообитания) при 
изграждане, експлоатация и ИЕ на СПИ, съчетано със замърсяване с вредни 
вещества при извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” и 
при аварии и инциденти по време на реализиране на инвестиционното 
предложение.  

Оценките са представени в табличен вид, като с цел опростяване, не са 
включени параметрите за БПС, за които се приема, че нямат отношение към 
предполагаемите въздействия. Табличната оценка служи за идентифициране на 
степента на въздействие.  
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Таблица 6.3-1 Въздействия върху местообитания 3130, 3270, 6260, 

6440, 6510, 1530, 9130, 9170, 91E0, 9110, 91M0,91Y0, 92A0, 91F0  
Раметри 

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни 

видове 
Пряко унищожение на 
местообитанието 

При реализирането на 
инвестиционното предложение не 
се очаква пряко унищожаване на 
местообитания  

Няма вероятно 
въздействие  

Няма вероятно 
въздействие 

Граници (екотон) на 
местообитанието  

Няма вероятно въздействие върху 
гранични територии с 
местообитанието  

Няма вероятно 
въздействие  

Няма вероятно 
въздействие.  

Фрагментация Няма вероятно въздействие  Няма вероятно 
въздействие 

Няма вероятно 
въздействие 

Опасност от пожари Няма вероятно въздействие при 
строителството и експлоатация на 
обектите.  

Няма вероятно 
въздействие 

Няма вероятно 
въздействие 

Опасност от 
инцидентни 
замърсявания при 
аварии 

Има много слабо вероятно 
въздействие  

Има много слабо 
вероятно 
въздействие. 

Има много 
слабо вероятно 
въздействие. 

Въз основа на прогнозираните въздействия върху предвидените за 
опазване в защитената зона природни местообитания, въздействието на 
инвестиционното предложение се оценява като слабо по степен балове (1-3), 
което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки освен спазване 
на най-добрите практики при реализиране дейностите по ИЕ на блоковете и при 
аварии и инциденти по време на реализиране на инвестиционното предложение.  

Комплексният анализ на потенциалното въздействие на инвестиционното 
предложение дава възможност да се направи заключението, че реализирането на 
ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху растителността и 
местообитанията на ЗЗ „Coridorul Jiului” с код ROSCI0045.  

Загуба на местообитания и индивиди 
Не се очаква унищожаване на части от природните местообитания 3130, 

3270, 6260, 6440, 6510, 1530, 9130, 9170, 91E0, 9110, 91M0,91Y0, 92A0, 91F0.  

Фрагментация 
Не се очаква.  
Нарушаване на видовия състав  
Не се очаква. 

Химически промени 
Не се очакват. 

Хидроложки промени 
Не се очакват. 

Геоложки промени 
Не се очакват.  

Други промени 
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Не се очакват. Освен в случаи на инциденти и аварии.  
Върху животинските видове  
Отрицателните въздействия, вероятно възникващи при реализирането на 

ИП, могат да бъдат групирани в две основни направления, предвид различните 
среди на обитание от животинските видове. Предмет на опазване са типични 
хидробионти – риби, ларви на водни кончета, видове амфибии – 
червенокоремна бумка, обикновена блатна костенурка, видрата, както и 
типични сухоземни видове като унгарския степен бегач и  лалугера.  

Отделните елементи, обект на ИП са разнообразни по характер, начин на 
действие и времетраене. Безспорно от евентуалните въздействия с най – голяма 
значимост и опасност по отношение на животинската биота е евентуалното 
радиоактивно замърсяване, следствие от аварии или допуснати грешки при 
механизмите на дезактивиране и консервацията на РАМ (Радиоактивни 
материали). Независимо от програмите, разработени за прецизното и безопасно 
извеждане от експлоатация на блоковете, е необходимо да бъдат направени и 
разработени и алтернативни варианти на обезопасяване при евентуално 
възникване на кризисна ситуация. Последиците от такова замърсяване са 
непредвидими за фауната като цяло. Предвид особеностите на речните 
екосистеми пораженията могат да бъдат пренесени и предавани на големи 
разстояния. Генетичните изменения, следствие от завишения радиоактивен фон 
може да имат катастрофални последици. Това въздействие е първостепенно по 
значимост и по времетраене. Другите въздействия, които могат да възникнат по 
време на реализирането на ИП са свързани със замърсяване на средата с 
различни биологично опасни вещества. Особено опасни са разтворимите 
химични вещества при попадане във водна среда. В тези случаи е възможно да 
има въздействия на големи разстояния по течението на реките, както и 
попадането на тези вещества в затворени или слабо проточни водоеми. 

Косвените въздействия при евентуалното реализиране на ИП ще са от 
второстепенно значение и в някои случаи могат да бъдат пренебрегвани, 
предвид тяхната незначителност.  

Като пренебрежително незначителни, могат да бъдат оценени и 
въздействията следствие от завишения автомобилен трафик. Шумът, 
светлинното замърсяване и изпаренията от отработените горива, са въздействия 
съпътстващи реализацията на всяко ИП, поради което в конкретния случай 
могат да бъдат пренебрегнати. 

В заключение може да се направи извода, че при евентуалното 
реализиране на конкретното ИП, особено внимателно трябва да бъде 
съблюдавано за предпазване на фауната и животинските местообитания от 
радиоактивно замърсяване на района и от неволното разпиляване 
(изтичане) на горива и други опасни за биотата вещества. Особено опасни са 
разтворимите химични вещества при попадане във водна среда, които може да 
засегнат много групи животни и техните местообитания. 

При възникване на форсмажорни обстоятелства е необходимо да бъде 
предварително изработена програма за вземане на незабавни мерки, свързани с 
опазването на биотата в обсега на евентуалната поразена зона. Към тази 
категория трябва да бъдат визирани природни бедствия – земетръс, висока 
водна вълна, както и евентуален терористичен акт. Последните възможни 
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въздействия са предмет на самостоятелен план за действие при екстремни 
ситуации и за всеки тип въздействие е необходимо да има и конкретни 
действия, водещи до намаляване или пълно предотвратяване на евентуални 
щети върху видовете предмет на опазване в ЗЗ. В този документ няма да бъдат 
разглеждани форсмажорните ситуации, които са предмет на разрешаване от 
други нормативни уредби.  

Разгледаните възможни въздействия са при нормално протичане на ИП.  
Загуба на местообитания и индивиди 
Не се очаква унищожаване на местообитания за животинските видове 

предмет на опазване в тази ЗЗ. Устието на реката Жиу е разположено над 
нивото на АЕЦ „Козлодуй” и пред него се намират два острова, които са 
сериозна бариера за повечето евентуални въздействия, които могат да възникнат 
във връзка с евентуалното течение на река Дунав.  

Фрагментация 
Не се очаква.  
Нарушаване на видовия състав  
Не се очаква. 

Химически промени 
Не се очакват. 

Хидроложки промени 
Не се очакват. 

Геоложки промени 
Не се очакват.  

Други промени 
Не се очакват. Освен в случаи на инциденти и аварии. 
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Обобщащо заключение за защитените зони по румънския 
бряг на р. Дунав в района на 30km зона на АЕЦ „Козлодуй“  

На румънския бряг на р. Дунав, в близост до гр. Козлодуй са 
разположени следните по Натура2000 зони, защитени по Директивата за 
опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна на ЕС:  

- ROSPA0010 Bistreţ (Директива за птиците)  
- ROSPA0023 Confluenţa Jiu – Dunăre (Директива за птиците)  
- ROSCI0045 Coridorul Jiului (Директива за хабитатите).  
При спазване на възприетата алтернатива и технология за извеждане от 

експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй” и съшествуващите вече мерки, 
предвидени за предотвратяване, намаляване или прекратяване на вредното 
въздействие върху околната среда, реализацията на инвестиционното 
предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху птиците в следните 
обекти от мрежата Натура 2000 в Р. Румъния: защитените зони ROSPA0010 
Bistreţ и ROSPA0023 Confluenţa Jiu – Dunăre по Директива за птиците, както и 
върху растителността и местообитанията в ROSCI0045 Coridorul Jiului” по 
Директивата за местообитанията.  

Тези защитени зони са описани в глава 3 от ДОВОС за това 
инвестиционното предложение.  

Посочените защитени зони в Румъния са описани и в раздел 4 на 
Комплексната оценка за съвместимост на инвестиционното предложение със 
защитени зони от мрежата Натура2000. В раздел 5 от същия документ е оценена 
степента на отрицателно въздействие върху целите и предмета на опазване в 
тях.  

Не е известно дали използването на българската Наредба за оценка на 
съвместимост е приложима и при оценка на румънски защитени зони. В 
документа на Европейската комисия относно член 6 (уреждащ зоните от Натура 
2000, разпоредбите на Член 6 от Директивата за хабитатите 92/43/EEC) пише: 
“...В някои случаи, оценката съгласно Директива 85/337/EEC (съгласно 
измененията с 97/11/EC) може да съвмести оценката по Член 6 (3).......”. 

Официалният подход на основата на „Многостранното споразумение на 
държавите от Югоизточна Европа за прилагането на Конвенцията по ОВОС в 
трансграничен контекст”, член 6, § 1, не е бил реализиран до момента. Това 
означава, че няма съвместна работна група, сформирана между страната на 
произход и засегнатата страна за определяне на подробните разпоредби за 
комуникация и консултации.  Следователно единственият възможен начин за 
оценка бе включването й в ДОВОС и ДОС.  
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7. Оценка на здравния статус на населението в 30km зона 
на АЕЦ „Козлодуй” на територията на Р. Румъния  

Въз основа на предоствените ни данни от Р. Румъния е направена оценка 
на здравния статус на населението в страната.  

А). Население в 30km зона на АЕЦ „Козлодуй” на територията на Р. 
Румъния  

По данни, предоставени от страна на експерти от Република Румъния в 
19 от населените места от румънската част на 30km зона живеят 75150 души. За 
4 от населените места, попадащи според тях в разглежданата зона, не са 
подадени данни за броя на населението им, но като имаме предвид средния брой 
население на селата в тази част на страната, вероятно общия брой на 
населението е около 80 хил. души (таблица 7-1).  

Таблица 7-1 Брой на населението в 30km зона на АЕЦ “Козлодуй“, 
живеещо на територията на Република Румъния  

Населено място Население (бр. жители)  
с. Ostroveni  5255  
с. Gighera  3208  
с. Valea Stanciului  5736  
с. Călăraşi  6282  
гр. Bechet  3917  
гр. Dăbuleni  12819  
с. Piscu Vechi  2713  
с. Sadova  8489  
с .Gângiova  2630  
с. Măceşu de Jos  1433  
с. Măceşu de Sus  1427  
с. Bistreţ  4336  
с.Goicea  2774  
с. Bârca  4024  
с. Vela  2033  
с. Nedeia  1380  
с. Sarata  2139  
с. Listeava  1612  
с. Horezu Poenari  2943  

 
Б) Здравен статус на населението в 30km зона на АЕЦ “Козлодуй” на 

територията на Р. Румъния  
Тридесет километровата зона от страна на Румънския бряг на р. Дунав 

включва 18 населени месата.  
Понастоящем, работното население, около 110 000 души е разпределено 

основно в следните стопански дейности: 
38% са ангажирани в индустриалното производство;  
15% са заети в търговията и услугите;  
10% са ангажирани в системата на транспорта;  
8% са в сферата на образованието;  
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5.7% работят в системата на здравеопазването.  
В така представеното разпределение няма данни за ангажираност в среда 

с йонизираща радиация.  
Министерството на здравето, чрез Лабораторията по радиационна 

хигиена и регионалния здравен център в Букурещ в сътрудничество със 
съответните местни институции, извършват системен мониторинг на здравното 
състояние на населението в продължение на десет години – 1999–2010г.  

Данните на този мониторинг, извършван върху 78323, пребиваващи на 
територията на 30 километровата зона на наблюдение показват:  

1. Разпределението на населението по възраст показва, че процентът 
на населението над 60 години е много по-висок в сравнение със средните данни 
от страната. 

2. През всички години на наблюдавания период, общата смъртност 
на населението в наблюдаваната зона е по-ниска в сравнение с данните за 
смъртност за цялото румънско население.  

3. Данните по отношение на свързваните с йонизиращата радиация 
заболявания показват:  

o През целия наблюдаван период смъртността от солиден рак в 
зоната на наблюдение е по-ниска в сравнение със средните данни 
от страната.  

o Честотата на случаите на заболявания от солиден рак в 
наблюдаваната зона е също така по-ниска в сравнение с данните 
за цялата страна.  

o Смъртността от левкемия и лимфом  в наблюдаваната зоната след 
2008г. нараства. Няма обаче данни за динамиката на този 
показател по отношение на цялото население на страната.  

o Честотата на заболявания от всички типове левкемии и лимфоми, 
приз целия дванадесет годишен период на наблюдение, по 
отношение на населението в зоната, показват постепенно 
нарастване. След 2007г. това нарастване е значително. При 
сравнение на тази честота с честотата в четири района около 
ядрени устройства, най-висока честота  на случаите на солиден 
карцином и лимфоми се установява в района в близост до АЕЦ 
“Козлодуй”. Но тези стойности не превишават тези установени по 
отношение на цялото население на Р. Румъния.  

Резултатите от динамиката на общата смъртност и смъртността и честота 
на случаите от солиден рак в зоната на наблюдение са по-ниски в сравнение със 
средните данни за страната. Нарастването на смъртността и честотата на 
случаите от левкемии и лимфоми през последните сред наблюдаваното 
население, може да се свърже с големия процент на хора над 60 години. Това се 
потвърждава и от данните от десетгодишния радиологичен мониторинг на 
атмосферните и депозирани аерозоли, на повърхностните води на гама фона 
(извършвани по стандартизирана програма на наблюдение в четири пункта – 
Турно-Северин, Бекет, Крайова и Зимница) показват стойности много по-ниски 
от нормите. На фиг. 7-1 е показана общата смъртност за областта Бекет и за 
страната.  
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Населението в наблюдаваната зона включва 78323 човека, живеещи в 
населени места в рамките на 30km радиус около АЕЦ „Козлодуй” и тези 
населени места принадлежат на областите Долж.  

Разпределението на населението по възраст показва застаряване и 
процентът на хората на възраст над 60 години е много по-голям отколкото при 
основното население на Румъния.  Систематичен преглед на здравния статус на 
населението започва от 1999г. Резултатите от 12 годишен мониторинг на 
здравния статус на населението са представени в таблицата по-долу.  

Таблица 7-2 Здравен статус на населението в Румъния  

Година Население Обща 
смъртност ‰ 

Смъртност 
от рак  

o/oooo 

Смъртност 
от 

левкимия 
o/oooo 

Честота 
солиден 

рак 
o/oooo 

Разпро -
странение 

1999 88884 979 (1180.8) 90.2 
(176.7) 

 102.3 
(157.3) 

3.37 * 
2000 87355 938 (1140.3) 110.5 

(184) 
 102.2 

(181.4) 
3.43 * 

2001 89039 797.7 (1158.5) 90.5 
(190.8) 

 103.2 
(224.1) 

6.69 
2002 81875 951.4 (1237.3) 125.3 

(198.8) 
5.4 106.3 

(227.6) 
3.77 

2003 80138 1066.6 (1226.6) 130.9 
(201) 

0 177.3 
(210.5) 

5.60 
2004 83950 1110.5 (1194.5) 116.6 

(207.7) 
 167.4 

(226.6) 
1.90 

2005 84203   1.3 137 
(218.9) 

8.09 
2006 82539 1031.1 (1195.7) 149.4 

(210.6) 
0.76 235.7 

(234.8) 
7.13 

2007 82277 955.9 (1169.9) 115.4 
(210.7) 

0.74 208 
(241.7) 

13.41 
2008 80129   3.3   
2009 79917 1141.9 (1198) 104.2 

(220.7) 
5.12 224 

(275.7) 
17.1 

2010 78323 1142 132.3 6.97 177.1 17.1 
Обща смъртност  
Общата смъртност на населението е по-ниска отколко смъртността в 

цяла Румъния за разглеждания период. Трендът на изменение на смъртността е 
същия както националния тренд.  

 
Фиг. 7-2 Обща смъртност за областта на Бекет за периода 1999г.- 2010г.  
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Фиг. 7-3 Смъртност от ракови заболявания в област Бекет за 

периода 1999г. - 2010г.  
 

Смъртност от левкемия  
Смъртността от всички видове левкемия непрекъснато нараства за 

разглеждания интервал 1999 - 2010г.  Към момента няма налични национални 
данни за сравнение.  

Случаи на заболявания от рак  
Докато честотата на случаите на заболяване от рак за област Бекет е леко 

по-висока, отколкото в другите наблюдавани области, то тази честота не 
превишава стойността, регистрирана за основното население на Румъния.  
Високата стойност беше регистрирана за 2006 год. и тя е равна на тази за 
основното население на Румъния. Има тенденция на увеличаване на тази 
стойност, която върви паралелно на тенденцията за основното население на 
Румъния.  

 
Фиг. 7-4 Случаи на заболяване от рак  
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Случаи на заболяване от левкемия  
Честотата на случаите на заболяване от левкемия има тенденция за 

непрекъснато увеличаване за разглеждания период.  Започвайки от 2007 год, в 
област Бекет се забелязват високи стойности на тази честота в сравнение със 
стойностите за другите наблюдавани области 

  
Фиг. 7-5 Смъртност от левкемия в област Бекет, 2002 – 2010г. 
В заключение можем да направим извода, че здравния статус на 

населението в 30km зона на АЕЦ “Козлодуй” на територията на Р. Румъния не 
се различава от този за цялото население на страната.  
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8. Оценка на предвижданите въздействия върху околната 
среда и населението в резултат от извеждането от експлоатация 
на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй”  

В глава 4 са обобщени оценките за всички възможни въздействия на 
компонентите и факторите на околната среда в трансграничен аспект.  Като 
резултат от тези оценки на въздействията върху околната среда и населението 
може да се направи заключението, че не се очакват трансгранични въздействия 
в резултат на реализирането на ИП.  

Като основа при извършване на ОВОС е послужил опитът на EWN от 
текущите дейности по извеждането от експлоатация на АЕЦ 
“Грейфсвалд”(понастоящем са реализирани > 88% от тези дейности), както и 
опитът на екипа от лицензирани експерти, извършващ оценката. Опитът на 
EWN е обобщен в Регистър на въздействието върху околната среда от 
извеждането от експлоатация на АЕЦ.  Разгледаните стойности на 
въздействията са на базата на предварителна оценка, която следва да се 
конкретизира и детайлизира в рамките на проектното изпълнение на 
дейностите, например в проекта за радиологично обследване на блокове 1-4. 
Това уточнение е важно за подробно планиране на дейностите при демонтажа.  

Сравнението между АЕЦ “Грейфсвалд” и АЕЦ “Козлодуй”, е направено 
по различни показатели и са представени данни за очакваните въздействия 
както следва:  

- Оценка на видовете отпадъци;  
- Оценка на изхвърлянията на радиоактивни нуклиди в атмосферата и 

водите при извеждане от експлоатация на блокове от 1 до 4 на АЕЦ “Козлодуй”.  
- Оценка на колективната ефективна доза (КEД) при демонтажа на 

блокове от 1 до 4 на АЕЦ “Козлодуй”;  
- Оценка на нерадиоактивните въздействия през периода на извеждане от 

експлоатация (емисии в атмосферата, емисии във водата, топлинни 
изхвърляния, шум, вибрации и потребление на вода, електричество и топлинна 
енергия).  

Представени са някои данни по различните показатели.  
Технологични материали (без строителни конструкции): около 75 000 t.  
От тях: 
Нерадиоактивни отпадъци (материал от категория 1 и материал 
категория 2 и 3 след освобождаване от контрол): 65000 t  
Радиоактивни отпадъци: 10000 t (твърди радиоактивни отпадъци от 
демонтаж). 

Въз основа на сравнението на емисиите през периода на експлоатация и 
следексплоатационния период и 14 годишния опит на EWN при извеждане от 
експлоатация на АЕЦ “Грейфсвалд” са оценени газоаерозолните емисии от 
комините на блокове 1+2, блокове 3+4, СК-1 и СК-2, които са както следва:  

- Емисии в атмосферата: 20MBq ДЖA средна годишна стойност през 
целия период на извеждане от експлоатация. В тази стойност са включени 
емисиите от планираните проекти: Цех за намаляване на размерите и 
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дезактивация на материали и Площадка за съхраняване за разпад на преходни 
РАО.  

- Емисии във водата (точките на изпускане на води на блокове 1-4): 
нуклиди (без Тритий): 120MBq средна годишна стойност за периода на 
извеждане от експлоатация. Тритий: 50GBq средна годишна стойност за целия 
период на извеждане от експлоатация. 

На база на сравнението на колективната ефективна доза (КEД) от опита 
на EWN по време на извеждане от експлоатация, може да се оцени колективната 
ефективна доза за периода на извеждане от експлоатация за блокове от 1 до 4 на 
АЕЦ “Козлодуй”, включително дейностите в Цеха за намаляване на размерите и 
дезактивация на материали и Съоръжението за съхранение за разпад на 
преходни РАО: КEД: 200mSv приблизително годишно ниво за периода на 
извеждане от експлоатация за 350 облъчвани лица.  

Термичните изхвърляния са незначителни, тъй като след спирането на 
реакторите няма топлинни емисии от тези блокове в река Дунав. Малки 
остатъчни топлинни изпускания ще бъдат основно предизвикани от охлаждане 
на отработилото гориво и експлоатацията на изпарителните апарати на 
системите за водоочистка.  

Дейностите, свързани с високи шумови нива са при разрушаване на 
строителни конструкции (не се предвиждат като изпълнение за момента) или 
реконструкция на съществуващи сгради с използване на хидравлични длета и 
използване на земекопни машини при изграждане на нови съоръжения 
(например за ЦНРД и Отоплителна централа).  

Няма налични данни от дейностите съгласно опита на EWN за нива на 
вибрации от дейности по разрушаване на сгради и строителство на нови.  

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

Основен консуматор на електроенергия и на топлинна енергия са 
системите, които остават да функционират със следексплоатационен статус 
(например: вентилационните системи на реакторните отделения).  

8.1 Дози на облъчване на населението при нормално изпълнение на 
дейностите по ИЕ на блковете  

Въз основа на резултатите, представени в годишните доклади за 
радиационния мониторинг в АЕЦ “Козлодуй” за периода 2009-2011 год. [190] са 
дадени обобщените данни за резултатите от облъчването на населението по 
години.  

Съгласно данни на Националният Статистически Институт (НСИ) към 
дата 31.12.2011г. населението в район с радиус 40km около АЕЦ “Козлодуй” на 
територията на Република България е 108149 души.  

Методите и организацията на радиоекологичния мониторинг са 
представени в раздел 1.2.2 на тази глава.  

Въз основа на доклада от радиационния мониторинг за 2008г. на АЕЦ 
“Козлодуй” [85] са представени резултатите за дозовото облъчване на 
населението в 30km и 40km зони от газообразните и течните радиоактивни 



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

Ред: 02 
Дата: 2013-04-12 
Реф: П16Д09Ред 02_ДОВОС 

П16Д09Ред 02_ДОВОС- Трансграничен аспект на ИП 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  

  

Стр. 54 от 117 
 

 

изхвърляния от централата. Оценките за индивидуалните и колективните дози 
за населението в 30km зона около АЕЦ “Козлодуй” е за периода 2009г. -2011г. и 
в 40km зона за периода 2009-2011г. Дозите на облъчване на населението са 
пресметнати с използване на верифицирани и валидирани модели, базирани на 
методологията CREAM, приета от ЕС. Оценките за дозите на населението са 
пресметнати паралелно с метеорологични данни за годината и 
микроклиматични данни за периода 2009-2011г. В таблици 8.1-1 до 8.1-5 са 
представени данни за дозовото натоварване на населението в 30km зона на АЕЦ 
“Козлодуй” от различните видове газообразните изхвърляния за периода 2009-
2011г.  

Таблица 8.1-1 Дозово натоварване на населението в 30km зона от 
газообразни изхвърляния (без 3H и 14C) за периода 2009-2011г.  

Газообразни изхвърляния 
Сравнения на макс. индивидуална 
доза  

Година 
Колект. 
ефект. 
доза  
 

Нормализи-
рана ефект. 
доза 
 
 

Индив. 
ефект. 
доза 
 
 

ОНРЗ 
2004  
[16],  

Наредба 
за без 
опасност 
на АЕЦ 
[11]  

Фоново 
облъчване, 
 

 manSv manSv/GW.a Sv 1mSv 0.25mSv 2.4mSv 
2009  
(40km) 

2.83.10-4 1.74.10-4 3.47.10-10-
1.17.10-8 

0.0012% 0.0047% 0.0005% 

2009* 
(40km) 

2.93.10-4 1.80.10-4 5.05.10-10-
8.02.10-9 

0.0008% 0.0032% 0.0003% 

2010  
(40km) 

1.47.10-2 8.44.10-3 7.18.10-9 – 
8.02.10-7 

0.080% 0.32% 0.033% 

2010* 
(40km) 

2.06.10-2 1.18.10-2 1.40.10-8 - 
4.85.10-7 

0.049% 0.19% 0.020% 

2011 
(40km) 

1.47.10-3 8.44.10-4 6.18.10-9 – 
7.02.10-7 

0.008% 0.032% 0.0033% 

2011* 
(40km) 

2.06.10-3 1.18.10-3 1.40.10-8 – 
2.85.10-7 

0.0049% 0.019% 0.002% 

* Дозови оценки с микроклиматични данни.  

Таблица 8.1-2 Дозово натоварване на населението в 30km зона от 
РБГ за периода 2009-2011г.  

РБГ Година 
Колект. 
ефект. 
доза  
 

Нормализирана 
ефект. доза 
 

Сравнено с  
UNSCEAR-
2000 [154]  
 

Индивидуаллна 
ефективна доза, 
Външно облъчване 
от РБГ  

 manSv manSv/GW.a % Sv 
2009  
(40km) 

1.51.10-5 9.31.10-6 0.31% 1.93.10-11 – 4.67.1010 

2009* 
(40km) 

1.55.10-5 9.53.10-6 0.32% 2.78.10-11- 3.16.1010 
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РБГ Година 
Колект. 
ефект. 
доза  
 

Нормализирана 
ефект. доза 
 

Сравнено с  
UNSCEAR-
2000 [154]  
 

Индивидуаллна 
ефективна доза, 
Външно облъчване 
от РБГ  

 manSv manSv/GW.a % Sv 
2010 
(40km) 

6.82.10-5 3.92.10-5 1.31% 9.19.10-11 – 3.34.10-9 

2010* 
(40km) 

9.54.10-5 5.48.10-5 1.83% 1.80.10-10-2.02.10-9 

2011 
(40km) 

4.82.10-5 1.92.10-5 0.92% 3.19.10-11 – 1.34.10-9 

2011* 
(40km) 

7.54.10-5 3.48.10-5 1.53% 1.80.10-11-2.02.10-10 

UNSCEAR-
2000 

- 3.0.10-3 - -  

* Дозови оценки с микроклиматични данни.  

Таблица 8.1-3 Дозово натоварване на населението в 30km зона от 
ДЖА за периода 2009-2011г.  

ДЖА Година 
Колект. 
ефект. 
доза  
 

Нормализирана 
ефект. доза  
 
 

Сравнено с  
UNSCEAR-
2000 [154] 
 

Индивидуаллна 
ефективна доза, 
Отложени на земн. 
повърхност-ДЖА,  

 manSv manSv/GW.a % Sv 
2009  
(40km) 

2.65.10-4 1.63.10-4 41% 1.23.10-10 – 2.99.10-9 

2009* 
(40km) 

2.74.10-4 1.69.10-4 42% 1.81.10-10 – 4.45.10-9 

2010 
(40km) 

6.71.10-5 3.85.10-5 10% 3.36.10-11 – 1.23.10-9 

2010* 
(40km) 

9.50.10-5 5.45.10-5 14% 6.69.10-11 – 1.80.10-9 

2011 
(40km) 

4.51.10-5 2.14.10-5 7.6% 2.43.10-11 – 1.26.10-9 

2011* 
(40km) 

7.53.10-5 3.15.10-5 12% 5.19.10-11 – 1.78.10-9 

UNSCEAR-
2000  4.0.10-4   

* Дозови оценки с микроклиматични данни.  
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Таблица 8.1-4 Дозово натоварване на населението в 30km зона от 131I 
за периода 2009-2011г.  

131I Година 
Колект. 
ефект. 
доза  
 
 

Нормализира
на ефект. 
доза 
 
 

Сравнено с  
UNSCEAR-
2000 [154]  
 

Индивидуална 
ефективна доза, 
Инхалаторно 
постъпление -131I,  
Щитовидна жлеза 0-1 
год. (макс.) 
 
 

 manSv manSv/GW.a % Sv 
2009  
(40km) 

2.66.10-6 1.64.10v6 1.6% 2.38.10-11 – 6.04.10-11 

2009* 
(40km) 

2.73.10-6 1.68.10-6 1.7% 1.19.10-11 – 4.09.10-11 

2010 
(40km) 

2.21.10-5 1.27.10-5 13% 1.21.10-11 – 7.95.10-10 

2010* 
(40km) 

3.10.10-5 1.78.10-5 18% 2.37.10-11 – 4.81.10-10 

2011 
(40km) 

1.21.10-5 1.27.10-6 7% 1.31.10-11 – 6.95.10-10 

2011* 
(40km) 

2.10.10-5 1.78.10-6 15  % 2.37.10-11 – 2.81.10-10 

UNSCEAR
-2000 - 1.0.10-4 - - 

* Дозови оценки с микроклиматични данни.  

Таблица 8.1-5 Стойности на максималната индивидуална доза (Sv) от 
газоаерозолни изхвърляния от АЕЦ “Козлодуй” с отчитане на приноса на 

3H и 14C, нормализирана на единица произведена електрическа енергия  
Година  Макс. доза,  

РБГ+ДЖА +131I 
Максимална 
доза от 3H,  
Sv 

Максимална 
доза от 14C,  
Sv  

Максимална 
доза общо, 
Sv 

2009 1.43.10-8 4.36.10-8 4.05.10-7 4.54.10-7 
2010  3.09.10-9 5.39.10-8 5.01.10-7 5.52.10-7 
2011* 2.28.10-9 3.94.10-8  3.66.10-7 4.03.10-7 

* Дозови оценки с микроклиматични данни.  
 

Дози на облъчване на населението от течни изхвърляния в р. Дунав  
Ниските стойности на изхвърлянията с дебалансните води от АЕЦ 

“Козлодуй” през 2011г. и предишни години обуславят ниските нива на 
облъчване на населението в района. Освободената през 2011г. активност по 
тритий е 11.77TBq и представлява съответно 7% от допустимото ниво и 42% от 
контролното ниво за периода. Наблюдава се стабилизиране на този параметър 
през последните три години (2009-2011г.) от 7 до 12% от допустимото ниво. 
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Сумарната активност на течните изпускания (без тритий) е 186MBq, което е 
едва 0.13% от контролното ниво на разрешения лимит от АЯР за периода.  

В таблица 8.1-6 са представени данни за дозовото натоварване на 
населението в 30km зона около АЕЦ “Козлодуй” от течни изхвърляния за 
периода 2009- 2011г.  

Колективната доза за населението в 30km зона от течните радиоактивни 
изпускания през 2011г. е оценена на 4.23.10-3 manSv/год. Нормализираната 
колективна доза за единица произведена електрическа енергия възлиза на 
2.85.10-3 manSv/GWгод. Това облъчване е под 21% от усреднената стойност за 
PWR реактори в света.  

Максималната индивидуална ефективна доза в 30 km зона е определена 
на 2.34.10-7 Sv/год., а за представител от критичната група на населението по 
поречието на река Дунав (г. Оряхово, с. Лесковец, с. Остров и с. Горни Вадин) е 
съответно 3.48.10-6 Sv/год. Това облъчване е пренебрежимо  ниско и 
представлява 0.4% от годишната граница на ефективната доза от 1mSv, 
съгласно ОНРЗ-2012 [16]. Спрямо лимита на облъчване 0.25mSv/год. от 
радиоактивни изхвърляния от АЕЦ, съгласно Наредбата за осигуряване на 
безопасността на ядрени централи [11] максималната доза е едва 1.4%, а спрямо 
квотата за течни изпускания 0.05mSv/год.- 7.0%  

Получените оценки за дозовото натоварване от изхвърлянията от АЕЦ 
“Козлодуй” са напълно съпоставими със световната практика по официални 
данни на ООН до1997г.  

Таблица 8.1-6 Дозово натоварване на населението в 30km зона около 
АЕЦ „Козлодуй” от течни изхвърляния за периода 2009-2011г.  

Течни изхвърляния 
Нормализирана колективна 
доза, man.Sv/GW.a 

Индивидуална 
ефективна доза 

Година Колективна 
доза man.Sv с 3H без 3H 

Макс. В 
30km 
зона, 
Sv 

Критична 
група, 
 
Sv/год. 

2009 4.62.10-3 2,84.10 -3 6.53.10-б 6.27.10-7 4.41.10-6 
2010 4.43.10- 3 2.54.10-3 4.62.10 -б 6.00.10-7 4.23.10-6 
2011 4.23.10- 3 2.34.10-3 4.12.10 -б 5.73.10-7 4.13.10-6 
UNSCEAR-2000 1.4.10-2 6.0.10-3 АЕЦ Козлодуй, 2009г. 

20% 3H, 0.1% други. 

Обобщени резултати  
Извършените оценки, показват, че допълнителното дозово натоварване 

на населението в 30km зона в резултат на газоаерозолните и течните 
изхвърляния от експлоатацията на АЕЦ “Козлодуй” е пренебрежимо  малко.  

Оценената максимална индивидуална ефективна доза за населението 
сумарно от газоаерозолните изхвърляния (с 14C и 3H) и течни изхвърляния от 
АЕЦ “Козлодуй” в околната среда е 4.96 µSv/год. Това е едва 0.18% от 
облъчването от естествения радиационен фон за страната (2.4mSv), 0.5% от 
нормата за населението (1mSv), съгласно ОНРЗ-2012 [16] и около 60 пъти под 
лимита 0.25mSv/год. за облъчване от радиоактивни изхвърляния от АЕЦ 
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“Козлодуй”. Максималната оценена доза е под установената граница за 
освобождаване от контрол, съгласно ОНРЗ-2012[16] - 10µSv/год.  

Годишните доклади от радиоекологичния мониторинг на АЕЦ 
”Козлодуй” не съдържат отделна оценка на дози на облъчване на румънското 
население. Може да се твърди обаче, че дозовото натоварване е същото по 
отношение на стойността и нивото, като това за българското население. 

Влиянието на течните изхвърляния в река Дунав по отношение 
облъчването на населението е почти същото за българска и румънска територия. 

Влиянието на аерозолните газови емисии на румънска територия по 
отношение облъчването на населението е сравнимо с това за българската 
територия. Основните параметри на въздействие са метеорологичните условия, 
по специално посока и сила на вятъра. 

Метеорологичните условия (виж раздел 3.1.1 от този доклад) са 
сравними за двете – българската и румънската територии.  

Заключение  
Въз основа на представените резултати за дозовото натоварване на 

населението от АЕЦ “Козлодуй” в резултат на газообразните и течни 
изхвърляния в околната среда могат да се направят следните заключения:  

1. Ниските нива на изхвърляния от АЕЦ “Козлодуй” определят 
пренебрежимо ниските дози за населението в района на централата както на 
територията на България, така и на съседна Република Румъния, стотици пъти 
под облъчването от естествения радиационен фон особенно след окончателното 
спиране на 1-4 блокове.  

2. Максималната индивидуална ефективна доза за населението 
4.03µSv/год. от изхвърлянията на АЕЦ “Козлодуй” в атмосферата и 
хидросферата през 2011г. подобно на минали години е многократно по ниска от 
допустимите норми, съгласно [11 и 16] и е под установената граница за 
освобождаване на контрол- 10µSv/год. съгласно ОНРЗ -2012 [16].  

3. Сравненията на нормализираните колективни ефективни дози на 
населението от газоаерозолните и течни радиоактивни изхвърляния в околната 
среда от АЕЦ “Козлодуй” с UNSCEAR-2000 [154] показатели за много други 
АЕЦ с PWR реактори (реактори с вода подналягане), показват съпоставимост 
със световната практика.  

4. Допълнителното дозово натоварване за населението от 
радиоактивните емисии в околната среда в 30km зона от АЕЦ Козлодуй е около 
500 пъти по ниско, от това което се получаваа от естествения радиационен фон 
2.4mSv. През последните 10 години максималната ефективна доза за 
населението варира в диапазона 2.5 – 5 µSv/a.  

5. Ниските нива на радиоактивните изхвърляния от АЕЦ Козлодуй 
определят стойности за дозовото натоварване с пренебрежим радиационен риск 
за населението в района на централата. 
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9. Оценка на потенциални въздействия върху околната 

среда и населението при аварии по време на извеждането от 
експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”  

В действащия Авариен план на територията на АЕЦ „Козлодуй” са 
предвидени и дейностите по извеждане от експлоатация [132]. Аварийният план 
осигурява технически и човешки ресурси, както и инструкции и процедури за 
действия в случай на аварийни събития, възникнали както по време на 
експлоатация, така и при извежданото от експлоатация съгласно [12] и [27].  

Аварийният план определя организацията по активирането на 
аварийните структури на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД; на провеждане на неотложните 
мерки за защита на персонала, населението и околната среда, както и мерки за 
запазване на съоръженията на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в случай на 
авария и други критични събития; и взаимодействието с органите на 
изпълнителната власт.  

Следва да се усъвършенства и развива подхода за информиране и 
комуникации, както и сътрудничеството във връзка с необходимите мерки с 
румънските власти. 

Резултати от анализите на лимитиращи изходни събития при 
извеждане от експлоатация на 1 и 2 блокове на АЕЦ „Козлодуй”  

Резултатите от проведените анализи на различни изходни събития при 
извеждане от експлоатация на 1 и 2 блокове, представени в ОАБ [58].  Като 
лимитираща авария се разглежда скъсване на НЕРА филтър и резултатите от 
нейния анализ са представени в таблици 9-1, 9-2 и 9-3. 

Таблица 9-1 Ефективна доза при вдишване за индивид от 
критичната група на населението в резултат от скъсване на HEPA филтър  
 

Нуклид i Heff,i (mSv)  
137Cs 5.2 10-6 
90Sr 4.3 10-7 

238Pu 2.6 10-6 
239Pu 4.0 10-6 
240Pu 2.6 10-6 
241Pu 1.2 10-6 

241Am 9.2 10-6 
244Cm 3.8 10-7 

Heff (mSv) 2.56 10-5 

Резултатите показват, че ефективната доза за индивид от критичната 
група население (възрастен) при най консервативно развитие на съответните 
аварии (с отчитане на розата на ветровете за района на Козлодуй и респективно 
съответните метеорологични данни възлиза на 2.56 10-5 mSv и е много под 
границите на приемливост, определени в Наредбата за радиационна защита 
ОНРЗ [16].  Съгласно ОНРЗ. [16] годишна индивидуална ефективна доза от 
вътрешно и външно облъчване на населението при аварии е ≤ 5 mSv през 
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първата година след проектна авария (на границата на зоната за превантивни 
защитни мерки и извън нея).  

 
Таблица 9-2 Индивидуална ефективна доза [Sv] за първото 

денонощие след изхвърлянето, с дъжд по време на изпускането на нуклиди 
в атмосферата  
Разстояние, 
km 

Кат. на 
устойчивост  
А 

Кат. на 
устойчивос
т  

B  

Кат. на 
устойчивост  
C  

Кат. на 
устойчивост  
D 

Кат. на 
устойчивост  
E 

Кат. на 
устойчивост  
F 
 

0.1 2.48E-11  1.17E-11  0 0 0  
0.2 1.38E-11 8.28E-12 5.18E-12 0 0  
0.3 9.36E-12 5.62E-12 3.54E-12 2.15E-12 2.15E-12  
0.4 6.95E-12 4.2-E-12 2.64E-12 1.61E-12 1.61.E-12  
0.5 5.46E-12 3.36E-12 2.10E-12 1.28E-12 1.26E-12  
0.6 4.44E-12 2.78E-12 1.75E-12 1.06E-12 1.06E-12  
0.7 3.70E-12 2.36E-12 1.50E-12 9.07E-13 9.07E-13  
0.8 3.14E-12 2.04E-12 1.31E-12 7.93E-13 7.93E-13  
1.0 2.35E-12 1.58E-12 1.04E-12 6.34E-13 6.34E-13  

Максималната индивидуална ефективна доза за първото денонощие след 
изпускането на радиоактивност е на 100m от мястото на изхвърлянето и възлиза 
на 2.84Е-8 mSv. Тази доза се получава при дъждовно време, при сухо време 
стойностите са по ниски. 

 
Таблица 9-3 Индивидуална ефективна доза [Sv] за първата година 

след изхвърлянето, с дъжд по време на изпускането на нуклиди в 
атмосферата  
Разстояние, 
km 

Кат. на 
устойчивост  
А 

Кат. на 
устойчивос
т  

B  

Кат. на 
устойчивост  
C  

Кат. на 
устойчивост  
D 

Кат. на 
устойчивост  
E 

Кат. на 
устойчивост  
F 
 

0.1 7.73E-09  3.18E-09  0 0 0 0 
0.2 3.70E-09 2.25E-09 1.41E-09 0 0 0 
0.3 2.48E-09 1.52E-09 9.60E-10 5.84E-10 5.84E-10 0 
0.4 1.81E-09 1.12-E-09 7.13E-10 4.36E-10 4.36.E-10 0 
0.5 1.41E-09 8.85E-10 5.65E-10 3.46E-10 3.46E-10 1.00Е-09 
0.6 1.14E-09 7.26E-10 4.67E-10 2.87E-10 2.87E-10 8.42Е-10 
0.7 9.49E-10 6.13E-10 3.97E-10 2.45E-10 2.45E-10 7.05.Е-10 
0.8 8.04E-10 5.27E-10 3.44E-10 2.13E-10 2.13E-10 6.03Е-10 
1.0 6.03E-10 4.07E-10 3.70E-10 1.68E-10 1.68E-10 4.61Е-10 

Резултатите показват, че индивидуалната ефективната доза при най 
консервативно развитие на съответната авария (с отчитане на розата на 
ветровете за района на Козлодуй и респективно съответните метеорологични 
данни) възлиза на 7.73.10-6 mSv на 100m от източника и е много под границите 
на приемливост, определени в Наредбата за радиационна защита ОНРЗ [16].  

Съгласно ОНРЗ [16], годишната индивидуална ефективна доза от 
вътрешно и външно облъчване на населението при аварии е ≤ 5 mSv през 
първата година след проектна авария (на границата на зоната за превантивни 
защитни мерки и извън нея).  
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Резултати от анализите на лимитиращи изходни събития при 
извеждане от експлоатация на 3 и 4 блокове на АЕЦ „Козлодуй”  

Резултатите от проведените анализи на лимитиращите изходни събития 
при извеждане от експлоатация на 3 и4 блокове, представени в ОАБ [58] са 
обобщени и представени в таблицата 9-4.  

Таблица 9-4 Резултати от анализа на лимитиращи изходни събития 
при извеждане от експлоатация на 3 и 4 блокове на АЕЦ „Козлодуй”  
Изходно събитие Дейност  Основни резултати  
Разпръскване на течност от 
контейнера с отработени 
филтри по време на тяхното 
транспортиране от БОК  

Дезактивация на БОК Максималната 
пресметната доза за 
персонала е 
5.634mSv/h. 
Радиологични 
последствия извън 
Реакторна зала не се 
очакват. 
Няма последствия за 
за населението.  

Падане на товар повреме на замяна 
на филрите от БОК, поради загуба 
на елзахранване на крана  

Дезактивация на БОК  Очакваната 
максимална доа на 
повърхността на 
стелажите е 3 mSv/h. 
Времето за престой 
близо до стелажите е 
ограничено до 
няколко минути.  
Радиологични 
последствия извън 
Реакторна зала не се 
очакват. 
Няма последствия за 
за населението. 

Разкъсване на аерозолен филтър с 
изпускане на радиоактивност в 
околната среда  

Експлоатация на 
вентилационна 
система В 2  

Това събитие е 
свързано с изхвърляне 
на активност извън 
блоковете  
КЕД на член от 
населението е  
7.73Е-9 Sv/year на 
100m от източника 
1 6.03Е-10 Sv на1km 
от източника.  
 

Грешка при замяна на аерозолен 
филтър, резултираща в падане на  
на филтърния патрон и 
разпръскване на неговото 
съдържание  

Експлоатация на 
вентилационна 
система В 2  

Дозовото натоварване 
на персонала 
0.705mSv/h. Времето 
за почистване не 
трябва да надхвърля 1 
час.  
Радиологични 
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последствия се 
локализират в мястото 
на инцидента. 
Няма последствия за 
за населението.  

Резултатите показват, че даже при най консервативно развитие на 
съответните аварии (с отчитане на розата на ветровете за района на 
Козлодуй и респективно съответните метеорологични данни [53]) дозовото 
натоварване върху персонала и населението са значително под 
лимитиращите стойности, определени в Наредбата за радиационна защита 
ОНРЗ 2012г.  

Заключение 
Въздействието на процесите и дейностите по извеждане от експлоатация 

на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” върху здравето на населението ще бъде 
незначително, тъй като опасните и радиоактивните материали няма да излизат 
извън територията на площадката на блоковете (както при планово спиране на 
блоковете в периода на тяхната нормална експлоатация). В АЕЦ “Козлодуй” 
основното въздействие върху населението се получава от ядреното гориво при 
нормална експлоатация на централата. Оценка на риска за населението при 
нормална експлоатация на блоковете е дадена в глава 1 и глава 3 на този 
документ. 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 на лимитиращите изходни 
събития, направени с консервативни допускания, представени в Отчета по 
Анализ на Безопасността (ОАБ) при извеждане от експлоатация на 1 до 4 
блокове на АЕЦ “Козлодуй” [58] резултатите показват, че ефективната доза за 
индивид от критичната група население (възрастен човек) е от порядъка на 
2.56Е-5mSv 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.  

Следователно при изпълнение на дейностите по ИЕ на 1-4 блокове на 
АЕЦ “Козлодуй” въздействието върху населението ще бъде незначително дори 
при възможните лимитиращи аварии ефективната доза за критичната група от 
населението ще бъде многократно по ниска от допустимите стойности.  Не се 
очаква трансгранично въздействие върху населението на Румъния в 30-
километровата зона околоАЕЦ “Козлодуй”.  

В заключение може да се обобщи, че дозовото натоварване за 
населението в 30km зона на АЕЦ “Козлодуй” включително и на Румънска 
територия в случаи на лимитиращи аварии при реализиране на ИП ще 
бъде многократно по-ниска от изискванията на Международните 
документи IСPR 103 и изискванията на ОНРЗ 2012.  
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10. Експертни заключения  
На базата на подробното описание и анализ на компонентите и 

факторите на околната среда и ключовите взаимодействия между тях на 
площадката на инвестиционното предложение, бяха формулирани следните 
експертни заключения:  

Качество на атмосферния 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.  

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 намаляване на размерите 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 строително-транспортната техника се очаква да има по време на 
строителството на площадките за съхраняване на РАМ и за нерадиоактивни 
отпадъци. Тези емисии са ограничени по време и обхват. Такива въздействия 
обичайно се ограничават в радиус около 50m от строителната площадка. 

Други емисии от нерадиоактивни 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 [8] 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.  

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 



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

Ред: 02 
Дата: 2013-04-12 
Реф: П16Д09Ред 02_ДОВОС 

П16Д09Ред 02_ДОВОС- Трансграничен аспект на ИП 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  

  

Стр. 64 от 117 
 

 

извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”, предвидените 
дейности 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 показва отсъствие на трансгранично въздействие. Не се очаква 
трансграничен пренос на замърсители.  

Вредни физични фактори  
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, въздействието на йонизиращите лъчения от 
дейностите през периода по ИЕ върху радиационния γ-фон, 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, 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, няма да има влияние 
върху радиационния γ-фон при спазване на горните условия. Емисиите на 
газообразни РАО по време на дезактивацията се ограничават до разрешените 
нива за аерозоли и следователно са пренебрежими като въздействие.  

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.  

Шумът ще има само временен характер и то основно в резултат от 
подготовката и строителството на нови сгради или преустройване на 
съществуващи сгради. Въздействето ще бъде локално. 

Вибрации са възможни в резултат от извършване на дейностите по 
подготовката и при строителството на нови сгради, при реконструкцията на 
съществуващи сгради и от преработката на РАО при рязане на скрап и също са с 
временен и ограничен характер.  
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След приключване на дейностите по извеждането от експлоатация се 
очаква рязко намаляване на всички въздействия върху околната среда от страна 
на йонизиращи и нейонизиращи лъчения, шум и вибрации.  

Трансгранично въздействие от вредни физични фактори не се очаква.  

Почви  
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. Устойчивостта им към 
антропогенни въздействия е в зависимост от характера на провежданите 
дейности. Към механични въздействия като строителство, изкопно-насипни 
работи и др. устойчивостта на черноземите е много ниска, но по отношение на 
замърсяване с неорганични и органични замърсители черноземите притежават 
висока устойчивост. Тяхната буферност се определя от благоприятната реакция 
на почвения разтвор, високото съдържание на карбонати и тежкия механичен 
състав. За устойчивостта към радиоактивно замърсяване от значение е и 
благоприятния калиев режим.  Към устойчивите почви се отнасят и сивите 
горски.  

В периода на извеждане от експлоатация на блокове от 1 до 4 
потенциалните източници на въздействия върху почвите ще бъдат 
нерадиологични и радиологични.  

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. 

По време на извеждане на 1-4 блокове 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” и те са дефинирани в лиценза на блоковете за състояние “Е”. 
Това означава, че и 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”. 

Източници на нерадиологично въздействие върху почвите са предимно 
дейностите, свързани с изграждане на нови сгради, както и земни работи, 
транспортиране на земни маси.  

Въздействията върху почвите от изграждането на Площадката за 
съхранение за разпад на преходни радиоактивни отпадъци, Цеха за намаляване 
на размерите и дезактивация на материалите и Площадката за конвенционални 
(нерадиоактивни) отпадъци от извеждането от експлоатация ще зависят от 
редица фактори. Техните параметри следва да се регламентират в работния 
проект. В периода на строителството въздействието върху почвите няма да се 
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различава от това при други строителни обекти Въздействията ще са главно 
механични- от изкопно-насипни работи, отъпкване, запечатване, изолиране. 
Строителната техника ще е източник на прах и газови емисии от двигателите с 
вътрешно горене. Предполага се и формиране на повърхностен отток на 
строителната площадка, както и генериране на отпадъци – битови и строителни. 
Въздействието върху почвите ще бъде временно – в рамките на работния дени и 
до приключване на строителните работи. 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, 
дълготрайни, а след приключване на строителните дейности, те ще са преки, 
положителни, с дълготраен ефект, предвид рециклирането и рекултивацията..  

Източник на нерадиологични въздействия върху почвите, свързани с 
обхвата на ОВОС са различните видове конвенционални (нерадиоактивни) 
отпадъци. Тяхното събиране, транспорт и съхранение следва да се извършва в 
съответствие с разработена програма, която да гарантира опазването на почвите.  

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 на блокове 1- 4 от експлоатация 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), 
респективно, не се очакват последствия за земите и почвите.  

От предоставената официална информация от Румъния за съдържание на 
радионуклиди в необработваеми и обработваеми почви може да се направи 
извода, че почвите в 30km зона около АЕЦ “Козлодуй” съдържат радионуклиди 
в границите на естествения фон, което показва, че почвите на румънска 
територия от гореспоменатата зона не са повлияни от работата на централата.   

Не се очаква трансграничен пренос на замърсители.  

Повърхностни и подземни води  
Течните изхвърляния в околната среда представляват пречистени 

технологични води от дезактивация преди и след демонтаж, както и водите от 
баните и пералните, от почистване на подовете и коридорите и от 
лабораториите. Част от тях отговарят на условията за освобождаване в околната 
среда директно, след измерване на активността им.  

В периода на окончателното прекратяване на експлоатацията на 
реакторите, 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 в приспособени складови зони и 
помещения и доставката им до съоръжения за тяхното третиране и 
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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 незначимо, а при възникване на повреда в мястото на 
съхранение, са предвидени мерки за локализиране и възстановяване на 
увреденото място.  

Осигуряването на мобилно оборудване за третиране и окончателно 
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.  

По време на обработването и кондиционирането на радиоактивните 
отпадъци до втвърден вид, подходящ за тяхното кондициониране, кондензатът 
на парите, които се отделят по време на концентрирането на течните РАО и 
отпадъчните води от различните технологични процеси, могат да бъдат 
използвани в друг технологичен процес (напр. циментиране и дезактивиране) 
или да бъдат зауствани след пречистване и химически и радиационен контрол, 
чрез отвеждаща система на отпадъчните води до река Дунав, която е техен 
приемник. При спазване на всички технологични и нормативни изисквания, 
въздействието от обработката 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 
определените норми за чистота по отношение на съдържанието на 
нерадиоактивни и радиоактивни замърсители.  След приключване на 
дейностите по ИЕ ще се наблюдава подобряване на чистотата на 
повърхностните и подземните води в засегнатия район.  

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 техния 
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.  
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Данните от мониторинга на повърхностните и подземните води в 30km 
зона от територията на Румъния около АЕЦ “Козлодуй” не показват 
отклонения, които могат да се свържат с дейността на 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 за ограничаване на очакваните преки 
въздействия от извършваните дейности на територията на площадката върху 
качеството на водите, в рамките на приетите норми. Въздействието върху 
околната среда е незначимо и не е възможно да се предизвика каквото и да е 
трансгранично въздействие.  

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.  Във 
връзка с това стриктно трябва да се спазват изискванията и инструкциите в 
актуализираната и утвърдена редакция на Аварийния план на АЕЦ “Козлодуй”, 
включваща и дейностите и възможните аварии при извеждането от 
експлоатация на блокове 1-4.  По време на извеждането от експлоатация на 
блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” не се очакват трансгранични въздействия върху 
флората.  

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, както и актуализирания авариен план на АЕЦ 
“Козлодуй”, включващ и дейностите и възможните аварии при извеждането от 
експлоатация на блокове 1-4. По време на извеждането от експлоатация на 
блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” не се очакват трансгранични въздействия върху 
фауната.  

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”, 
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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.  

Процесите на извеждане от експлоатация са свързани с изпълнението 
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.  

Процесите по извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ 
“Козлодуй” са свързани и с изпълнението на редица дейности и при правилно 
изпълнение на дейностите по извеждането от експлоатация на тези блокове не 
съществува опасност от замърсяване на компонентите на ландшафта. При 
правилно прилагане на програмата за Управление на нерадиоактивни отпадъци 
в АЕЦ “Козлодуй” и ДП РАО не се очакват отрицателни въздействия върху 
ландшафта.  

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

Защитени територии и защитени зони (Натура 2000)  
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.  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.  Отрицателното въздействие върху него в резултат от реализирането 
на демонтирането на 4-те блока на АЕЦ ”Козлодуй” няма да бъде значително.  

Земеползване  
Земите в 30-километровата зона около АЕЦ “Козлодуй” са предимно 

земеделски. За нуждите на извеждането от експлоатация на блокове 1- 4 на АЕЦ 
“Козлодуй” се предвижда използване само на съществуващата площадка на тези 
блокове, т.е. необходимата територия за целите на извеждане от експлоатация 
се използва и в момента от АЕЦ “Козлодуй”. Предвидените дейности, които ще 
бъдат осъществявани, по време на извеждането от експлоатация, не се очаква да 
се отличават значително от тези, извършвани и в момента на площадката на 
блокове 1 до 4 на АЕЦ “Козлодуй”. След приключване на всички мерки и 
дейности по извеждане от експлоатация, сградите, предвидени за 
освобождаване от контрол ще се използват за промишлени цели.  Не се очаква 
освобождаване от контрол на 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, тъй като не се предвижда отчуждаване на земеделски земи за 
реализация на проектите, свързани с извеждането от експлоатация на блоковете.  
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Културно-историческо наследство  
Не се очакват въздействия върху археологическите паметници в 30km 

зона, тъй като тези дейности ще бъдат извършвани в рамките на площадката на 
АЕЦ “Козлодуй”.  

Не се очаква трансгранично въздействие върху паметници на културата 
или археологически находки в 30km зона на АЕЦ “Козлодуй” на румънска 
територия.  

Човешко здраве  
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 
съответно системното прилагане на принципа AЛАРА, с което се минимизира 
специфичния риск от лъчево натоварване на персонала.  

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 нерадиационни вредни физични 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 и 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 специални мерки за намаляване на вредното въздействие върху 
здравето на населението при реализацията на Инвестиционното предложение.  

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 
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“Козлодуй” и на населението в 30-километровата зона около нея включително и 
на територията на Румъния.  

Социални и социално-икономически аспекти  
Съгласно възприетата стратегия на т.н. “Непрекъснат демонтаж” [4] по 

време и на двата етапа от извеждането на блоковете от експлоатация, 
персоналът от висококвалифицирани и опитни специалисти, обслужвал 
спрените реактори, ще се пренасочва към заетост в новите дейности по 
извеждането им от експлоатация. 

В тази връзка е подписано споразумение между АЕЦ “Козлодуй” и ДП 
“РАО” за конкретизиране на условията за прехвърляне на трудовите 
правоотношения на част от персонала от ЕП1 на АЕЦ “Козлодуй”, който ще 
премине на работа към ДП “РАО”. Съгласно това споразумение трудовото 
правоотношение с работника се прехвърля към новия работодател и се запазва 
във вида му при стария работодател към момента на промяната. Новият 
рабододател (ДП “РАО”) зачита трудовия стаж преди и след промяната, запазва 
допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, 
получавано при стария работодател и освен това в ДП “РАО” са осигурени 
социални продобивки аналогични на тези в АЕЦ “Козлодуй” (увеличен размер 
на платен годишен отпуск, допълнителни възнаграждения, обезщетения и др.). 
Тази мярка е пример за значително намаляване на социално-икономическите 
последици от прекратяване на експлоатацията на блоковете и започване на 
дейностите по ИЕ.  С това на практика се постигнат редица положителни страни 
– запазване и осигуряване на работни места за освободените от експлоатацията 
специалисти, запазване на социалните придобивки, използване на богатия опит 
и знания на тези специалисти, както и 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 и включването му в 
новите дейности по извеждането от експлоатация би имало и друг положителен 
ефект - осигуряване на квалифицирани кадри за евентуалното строителство и 
експлоатация на нов блок в АЕЦ “Козлодуй”.  

Частта от 30km зона на влияние на АЕЦ “Козлодуй“ на румънска 
територия, като население и икономика няма производствени и обслужващи 
дейности, свързани както с доскорошната експлоатация на спрените 4 реактора, 
така и с дейностите по тяхното извеждане от експлоатация. Поради това, 
определено считаме, че дейностите по извеждане от експлоатация на 1-4 
блокове на 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“.  
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11. Кумулативен ефект от другите проекти, изпълнявани 
на площадката на АЕЦ „Козлодуй”  

По време на извеждане от експлоатация на 1-4 блокове, изключително 
важно е да се оцени кумулативния ефект от емисиите на радионуклиди във 
въздуха и във водите.  Възможните кумулативни ефекти, които трябва да се 
разгледат от други проекти, изпълнявани на площадката на АЕЦ „Козлодуй” са:  

- Експлоатацията на блокове 5 и 6,  
- Извеждане от експлоатация на блокове 1-4, 
- Експлоатация на СПИ; 
- Експлоатация на Хранилището за сухо съхраняване на ОЯГ,  
- Цех за намаляване на размерите и дезактивация (ЦНРД) и  
- Националното хранилище за краткоживеещи ниско и средноактивни 
РАО (НХРАО).  

Тези източници бяха оценени при предположение, че тези проекти са в 
процес на изпълнение и мокрото хранилище за ОЯГ е празно и не е в 
експлоатация.  

Сухото хранилище за ОЯГ и НХРАО не са източници на радиоактивни 
емисии във въздуха, съгласно [51], [52].  В съответствие с опита на EWN (EWN 
регистър на въздействията върху околната среда Приложение 111.4.2:  

Въздействията върху околната среда от експлоатацията на ЦНРД), 
емисиите от ЦНРД са много ниски и са разглеждат като стойност на емисии от 
дейностите по извеждане от експлоатация.  

При пресмятане на кумулативния ефект са отчетени изхвърлянията във 
въздуха и водите от следните съоръжения: от експлоатацията на 5 и 6 блoкове 
на АЕЦ Козлодуй, от процеса на извеждане от експлоатация на 1-4 блокoве и 
емисиите от експлоатацията на съоръжението за плазмено изгаряне (СПИ).  

Изходни данни  
В таблица 11-1 и по долу са дадени изходните данни, въз основа на които 

са извършени пресмятанията. 

Таблица 11-1 Годишните емисии на радионуклиди във въздуха  
Източник на 
емисии  

РБГ, 
Bq  

131J, 
Bq  

Аерозоли, 
Bq  

Източник 
(литература) 

Блок 5 5.5E+11 3.7E+06  4.5E+06 [52] 
Блок 6 3.6E+10 7.7E+03 2.7E+05 [52] 
Блокове 1-4   20E+06 [53] 
СПИ    6E+06 [2]  

При нормална експлоатация на 5 и 6 блокове на АЕЦ “Козлодуй”, 2010г., 
реални емисии с дебалансните води от ЕП-1 и ЕП-2 по активности и 
радионуклиден състав са: 

 Нуклиди (без 3H): 289 MBq.  
 Тритий (3H): 22,7 TBq. 
Средни годишни стойности през целия период на извеждане от 

експлоатация на блокове 1-4  
 Нуклиди (без H3): 120 MBq. 
 Тритий (H3): 50 GBq. 
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Моделирането на разпространението на  газообразните емисии и течните 
изхвърляния в околната среда, извършени от АЕЦ „Козлодуй” и представени в 
отчета „Анализ на за дозовото натоварване на населението от 30km 
наблюдавана зона на АЕЦ “Козлодуй” от газоаерозолните и течни радиоактивни 
изхвърляния в околната среда от 5 и 6 блoкове на АЕЦ „Козлодуй”, от процеса 
на извеждане от експлоатация на 1-4 енергоблокoве и емисиите от 
експлоатацията на съоръжението за плазмено изгаряне (СПИ)”[223]. За 
пресмятане на кумулативния ефект са използвани следните кодове и модели  

 Моделираща програма, базирана на приетата от Европейския 
съюз (ЕС) методология CREAM (Consequences of Releases to the Environment 
Assessment Methodology) Radiation Protection 72 –Methodology for assessing the 
radiological consequences of routine releases of radionuclides to the environment). 

 За оценка на дозово натоварване на населението от течни 
изхвърляния - програма DARR-CM, адаптирана към хидрологията на района на 
АЕЦ “Козлодуй” и използва консервативна оценка на дозовото облъчване на 
критичната група от населението 

 За оценка на дозово натоварване на населението в НЗ от 
газоаерозолни изхвърляния - програма LEDA-CM, “ЩИТ Нормална 
експлоатация” адаптирана към географските и метеорологични характеристики 
на района на АЕЦ “Козлодуй”. Методиката отчита както външното, така и 
вътрешното въздействие на радиоактивните изхвърляния и оценява годишната 
индивидуална ефективна доза, годишната индивидуална еквивалентна доза и 
дозата за критична група, а също така колективната доза за населението по 
възрастови групи.  

Използваните моделни програми за оценка на индивидуални и 
колективни ефективни дози на населението от радиоактивни изхвърляния в 
околната среда са верифицирани и валидирани. 

Резултатите от пресмятането на облъчването на населението са 
представени в таблиците по долу. 

Таблица 11-2 Индивидуални ефективни дози от течни и газообразни 
изхвърляния  

Описание на 
източника 

Максимална доза 
газоаерозолни 

емисии, 
Sv/a 

Максимална доза 
течни емисии, 

Sv/a 

Максимална доза 
общо, 
Sv/a 

7.18.10-9 – 8.02.10-7 3.22.10-7 – 6.00.10-7 Експлоатация на 
блокове 5 и 6  8.02.10-7 *** 4,23.10-6 

*** 5.03.10-6 

7,33.10-9 - 8,04.10-7 3.23.10-7 – 6.01.10-7 Експлоатация на 
блокове 5 и 6 плюс 
+ИЕ на 1-4 8.04.10-7 *** 4.24.10-6 

*** 5.04.10-6 

7.36.10-9 – 8.05.10-7 3.23.10-7 – 6.01.10-7 Експлоатация на 
блокове 5 и 6 плюс 
+ИЕ на 1-4+СПИ 8.05.10-7 *** 4.24.10-6 

*** 5.05.10-6 

*** Дозовите оценки са за критична група от населението в 40 km зона на АЕЦ 
“Козлодуй”. 
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Таблица 11-3 Колективни ефективни дози за населението в 40 km 
зона на АЕЦ Козлодуй  
 

Описание на 
източника 

Колективна доза 
газоаерозолни 

емисии, 
manSv/a 

Колективна доза 
течни емисии, 

manSv/a 

Колективна доза 
общо, 

manSv/a 

Експлоатация на 
блокове 5 и 6  1.47.10-2 4.43.10-3 1.91.10-2 

Експлоатация на 
блокове 5 и 6 плюс 
+ИЕ на 1-4 блокове 

1.48.10-2 4.44.10-3 1.92.10-2 

Експлоатация на 
блокове 5 и 6 плюс 
+ИЕ на 1-4 
блокове+СПИ 

1.49.10-2 4.44.10-3 1.93.10-2 

 
Получените дозови оценки са за населението в Българската част (72 416 

души, 2007г.). Отчитайки демографските фактори за Румънската част (още 
75 150 души), колективната ефективна доза за цялата зона приблизително може 
да се удвои. Това се напълно съпоставими данни с утвърдената практика за 
PWR реактори в света.  

Картата на разпределение на дозите в границите на 40km зона и функция 
на разстоянието до източника на изхвърляне са показани на фиг. 11-1 и фиг.11-
2. 
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Фиг. 11-1 Индивидуалните ефективни дози функция на разстоянието 

до източника  

Максималните стойности на индивидуалната ефективна доза са 
пресметнати в границите на 5-6 km зона на АЕЦ “Козлодуй”.  

 

Фиг. 11-2 Разпределение на индивидуалните ефективни дози от 
външно облъчване от РБГ, ДЖА, 131I + (3H, 14C) в района на АЕЦ 
“Козлодуй”, 2011 г. 
a) с метеорологични данни за 2011 г. b) с микроклиматични данни, 2001–2011 г.  
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Заключение  
Въз основа на проведените анализи за дозовото натоварване на 

населението от експлоатацията на 5 и 6 блокове, от процеса на извеждане от 
експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” и нормална експлоатация на 
съоръжението за плазмено изгаряне (Проект 5c) могат да се направят следните 
заключения:  

 Максималната годишна ефективна доза на представител от 
критичната група от населението в 40 km зона на АЕЦ “Козлодуй”, 
вследствие на течните и газоаерозолните емисии в околната среда, е 
оценена консервативно на 5.05 µSv/a, което е много по-ниско от 
квотата 250 µSv/a за облъчване от радиоактивни изхвърляния от АЕЦ 
(НОБЯЦ) и нормата за населението 1 mSv/a (ОНРЗ-2012). 

 Полученото допълнително дозово натоварване е около 500 пъти по-
ниско от това на естествения радиационен фон (2.33 mSv). 

 Изчисляването на кумулативния ефект при нормалната експлоатация 
5 и 6 блoкове на АЕЦ “Козлодуй” от емисии вследствие процеса на 
извеждане от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ “Козлодуй” и 
нормална експлоатация на съоръжението за плазмено изгаряне (СПИ, 
Проект 5c), води до пренебрежимо повишаване на максималните 
индивидуални и колективни ефективни дози с 0.5 до 1%. 

 Максималната годишна ефективна доза на населението от 40 km зона 
на АЕЦ “Козлодуй”, дължаща се само на аерозолни емисии 6 MBq 
при нормална експлоатация на съоръжението за плазмено изгаряне 
(СПИ) е оценена на 5.47.10-10 Sv/a, което е едва 0.01% от общото 
облъчване, дължащо се на всички дейности на площадката на АЕЦ 
“Козлодуй”.    

 Сравнения на колективните ефективни дози на населението за АЕЦ 
“Козлодуй”, с показатели за много други АЕЦ с PWR (WWER) 
реактори, показват съпоставимост със световната практика. 

 



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

Ред: 02 
Дата: 2013-04-12 
Реф: П16Д09Ред 02_ДОВОС 

П16Д09Ред 02_ДОВОС- Трансграничен аспект на ИП 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  

  

Стр. 77 от 119 
 

 

12. Мерки за смекчаване и намаляване на отрицателното 
въздействие върху околната среда  

Въз основа на проведените анализи и оценки в ракмките на изготвяне на 
ДОВОС са набелязани конкретни 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”, 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.  

Ограничаване на експозицията на персонала и населението от 
йонизиращите лъчения – чрез последователно прилагане на разработената 
Програма за радиационна защита в АЕЦ “Козлодуй”, приложима и за извеждане 
от експлоатация, стриктно изпълнение на ефективни програми и работни 
планове, произтичащи от действащото законодателство по отношение опазване 
на здравето на хората от йонизиращи лъчения и по отношение на работа в среда 
с йонизиращи лъчения, както и чрез използването на оборудване с 
дистанционно управление, манипулатори и др. Приложението на принципа 
ALARA (Толкова ниско, колкото е разумно достижимо) да се прилага с 
отчитане на цялата хронология на дозово натоварване на експлоатационния 
персонал.  

Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух – чрез 
използването на високо-ефективни системи за филтриране, улавящи праховите 
емисии чрез локални прахоулавящи, прахозадържащи системи на оросяване) и 
стриктно планиране на дейностите с високи прахови емисии, както и чрез 
адекватен избор, отговарящ на най-добрите налични техники по отношение 
място за новите съоръжения, необходими за извеждането от експлоатация, 
параметрите, свързани с начина на изграждане, използваната технология, 
капацитет, количествени данни за отпадъците и радиоактивните газови 
изхвърляния.  

Намаляване замърсяването на повърхностните води – чрез намаляване 
на консумацията на вода, генерирането на отпадъчни води, чрез рециклиране и 
повторно използване на третираните отпадъчни води в последващите процеси 
на преработка и кондициониране на радиоактивни отпадъци, ефективни 
филтриращи системи, използване на подвижно оборудване за дезактивация на 
течни и твърди РАО и организиране на разширена програма за измерване и 
пробовземане на консервативен принцип с актуализиране на мрежата на 
пробовземните пунктове предвид новопроектираните съоръжения, необходими 
за извеждането от експлоатация и др.  

Намаляване на шума – чрез използването на подходящи маршрути и 
график на изпълнение на транспортните дейности, в съответствие с 
националното законодателство и нормативна база.  

Намаляване замърсяването на почвата и заемането на нови площи (на 
площадката на АЕЦ “Козлодуй”) – чрез максимално възможно ограничаване 
ползването на нови терени за временни разтоварни/складови площадки за 
отпадъци от извеждането от експлоатация. чрез използване на технологии, 
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намаляващи генерирането на вторични отпадъци и за предотвратяване 
замърсяването на околните земи.  

Намаляване на въздействието върху флората – чрез изпълнението на 
планирания радиационен мониторинг, който да се използва за определяне и на 
нерадиационни параметри, като например съдържанието на тежки метали в 3 
km зона.  

Намаляване на въздействието върху фауната – чрез наблюдение на 
животинските видове на площадката, чиито хабитати е възможно да бъдат 
потенциално засегнати (унищожени) от строителните работи и изготвянето на 
план за тяхната релокация при необходимост.  

Намаляване на въздействието върху биоразнообразието – чрез 
проследяване за въздействие върху физиологичното състояние, поведенческите 
реакции и репродуктивния статус на видовете, както и оценка на рисковете за 
защитените ресурси, вследствие от вероятни въздействия, възникващи поради 
близостта на АЕЦ “Козлодуй”, чрез включването им в план за действия при 
аварии на площадката. 

Намаляване на здравния риск за персонала и населението – чрез 
използването на ефективни средства за колектива и лична защита за 
минимизиране на неблагоприятния здравен ефект; чрез предварително 
планиране на дейностите по извеждане от експлоатация, включително 
изработването 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; чрез строг индивидуален дозиметричен контрол и 
спазване на нормативните изисквания и чрез системното прилагане на принципа 
ALARA, с което се минимизира специфичния риск от лъчево натоварване на 
персонала. 

Намаляване на социално-икономическите последствия - чрез 
използването с предимство на експлоатационен персонал на АЕЦ“Козлодуй” и 
пренасочване към дейностите по ИЕ на освободения от експлоатацията 
персонал; чрез своевременно актуализира разработената Програма за 
управление на социалните последици при извеждане от експлоатация на 1-4 
блок на АЕЦ “Козлодуй” [15], утвърдена в АЕЦ “Козлодуй” през 2006г. и чрез 
прилагане на подходящо обучение и преквалификация на персонала на всички 
нива и работни места.  

Мерките за смекчаване и намаляване на отрицателното въздействие 
върху околната среда при реализиране на това ИП за различните фактори на 
околната среда за перонала и населението са представени по долу.  
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12.1 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 
всеки един компонент от 
дейностите по ИЕ.  

Подготовка за ИЕ и 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 

3.  Да се имплентират 
резултатите от проекта 

Подготовка за ИЕ  Опазване здравето на 
персонала и 
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№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
„Количествена оценка на 
материалите и 
радиологично 
обследване на блокове от 
1 до 4 на АЕЦ 
“Козлодуй”” (1Проект 
11С).  

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  

12.2 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 за ИЕ  Опазване на 
атмосферата от 
радиологично 
въздействие 

2. Дейности по предварително 
кондициониране на отпадъците, 
чрез прилагане на съвременни 
технологични решения по 
дезактивация и намаляване на 

Подготовка за ИЕ Опазване на 
атмосферния въздух 
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 
обема при херметичност и 
вентилация, когато това се 
изисква. (проект за Цех за 
намаляване на размерите и 
дезактивация на материалите).  

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 
аерозоли.  

По време на ИЕ Опазване на 
атмосферния въздух 
от радиологично 
въздействие 

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 



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

Ред: 02 
Дата: 2013-04-12 
Реф: П16Д09Ред 02_ДОВОС 

П16Д09Ред 02_ДОВОС- Трансграничен аспект на ИП 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  

  

Стр. 82 от 119 
 

 

№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
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. 

  

12.3 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 

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 

Подготовка за ИЕ Опазване 
чистотата на 
почвите и 
околната среда 
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№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
и опазване на 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 

12.4 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 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 

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 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 
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12.5 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. 

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.  

 

12.6 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.  
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№  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 
блокове 1-4 (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 

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 

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.  

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 
околната среда.  

Подготовка 
за ИЕ 

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

 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 
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12.7 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 радиологично 
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 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, 

По време на ИЕ Опазване на 
атмосферния въздух. 
Предотвратяване 
разпространението 
на неорганизирани 
прахови емисии. 
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№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
включително и при 
вътрешнозаводски транспорт; 
транспортните връзки да се 
почистват редовно и асфалтират 
в зависимост от степента на 
замърсяване.  

12.8 Мерки за намaляване, предотвратяване или прекратяване на 
вредните въздействия от нерадиоактивно замърсяване на почвите  
№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 

Предлагани мерки 
1.  Да се актуализира и реализира 

втория етап на депото за 
нерадиоактивни отпадъци.  

Подготовка за 
ИЕ 

Опазване чистотата на 
почвите и околната 
среда 

2.  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 

3.  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 

4.  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 

12.9 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  
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№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
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 
съществуващата и новоизградена 
(напр. за Цеха за намаляване на 
размерите и дезактивация) 
канализационна система на АЕЦ 
„Козлодуй“. 

Подготовка за 
ИЕ 

Опазване на водните 
ресурси  

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

По време на 
подготовката 
и в процеса на 
ИЕ 

Опазване на 
повърхностните и 
подземните води от 
замърсяване 

12.10 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  
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№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
 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. 
89/134.11.2012 г.).  

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 изработване на 
Инструкции за работа и 
процедури за изпълнението 
им.  

Подготовка за ИЕ и 
Етапи 1 и 2  

Екологосъобразно 
управление на 
отпадъците 

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 

Подготовка за ИЕ и 
Етапи 1 и 2 

Екологосъобразно 
управление на 
отпадъците 
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№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
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. 

7.  Препоръчва се да се изискат от 
Доставчика информационни 
листове за безопасност, в 
съответствие със  Закона за 
защита от вредното 
въздействие на химичните 
вещества и смеси /или 
Регламента за класификация, 
етикетиране и пакетиране 
(CLP).  

Подготовка за ИЕ и 
Етапи1 и 2 

Минимизиране на 
отрицателното 
въздействие на 
опасните вещества 
и смеси 

12.11 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 
на нейната устойчивост.  

По време на 
ИЕ 

Превенция от 
техногенни 
инженерногеоложки 
процеси и явления 
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№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
4. Контрол за опазване на подземни 

и повърхностни води от 
химическо замърсяване като 
ппревенция за опазване на 
геоложката среда.  

Постоянно Опазване на 
геоложката среда 

12.12 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 управление на материали от дейностите по извеждане от 
експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй), ще бъдат ограничени в 
рамките на площадката на АЕЦ “Козлодуй”.  

12.13 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 блокове 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. 

12.14 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 
блоковете 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  
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№  Описание на мярката Период/фаза Резултат 
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  

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

По време на 
ИЕ  

Опазване на 
биоразнообразието  

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  

12.16 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.  
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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 
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.  

12.17 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.  

12.18 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  
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№  Описание на мярката  Период/фаза Резултат 
 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 
експлоатация.  

Подготовка за 
ИЕ и по време 
на ИЕ 

Намаляване на 
отрицателното 
социално-
икономическо 
въздействие  

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.  
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12.19 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 

12.20 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 
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13. Мониторинг на околната среда 
ДОВОС подробно представя, както съществуващия в АЕЦ “Козлодуй”  и 

в ДП „РАО” мониторинг на околната среда, така и предложенията за 
допълнителен мониторинг на по отделните компоненти и фактори на околната 
среда, по време и след изпълнението на дейностите по извеждане от 
експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”, съгласно Програма за 
собствен нерадиационен мониторинг и Програма за радиационен мониторинг на 
АЕЦ ”Козлодуй”.  

Съществуващият нерадиационен мониторинг на АЕЦ “Козлодуй” и на 
ДП „РАО” ще се използва и при изпълнение на дейностите по извеждане от 
експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”. Независимо от това, за някои 
от компоненти на околната среда се препоръчват допълнителни мерки. 
Например за почвите се предлага резултатите от радиационния мониторинг да 
се използват за определяне на допълнителни нерадиационни параметри, като 
pН, съдържание на хумус и глина (еднократно), от които зависи подвижността 
на елементите в почвата, включително и радиоактивните изотопи. Препоръчват 
се също следните допълнителни дейности във връзка с мониторинга на водите 
като: да се актуализират Програмите за собствен нерадиационен на водите, като 
се адаптират към дейностите по ИЕ, включително и с нови пунктове към 
мрежата за мониторинг, в съответствие с новите дейности; контрол на 
евентуални течове в местата, където се събират отпадъците от демонтажа.  

Препоръчват се също допълнителни дейности във връзка с мониторинга 
на отпадъците, съгласно Програмата за управление на нерадиоактивни отпадъци 
при експлоатацията на АЕЦ “Козлодуй”.  

Съществуващият радиационен мониторинг на АЕЦ “Козлодуй” ще се 
прилага и при изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация на 1-4 
блокове на АЕЦ “Козлодуй”. Радиационният мониторинг на околната среда ще 
бъде организиран и ще следва собствения радиационен мониторинг на 
газоаерозолните и течни радиоактивни изхвърляния от извеждането от 
експлоатация, както и съдържанието на техногенни нуклиди в компонентите на 
околната среда и нутриентите в района на АЕЦ “Козлодуй”.  На фиг. 13-1 са 
представени пунктовете за радиоекологичен мониторинг в зоните около АЕЦ 
“Козлодуй”, а на фиг. 13-2 е представено разположението на постовете за 
мониторинг и ТЛД (термолуминисцентен дозиметър) на площадката на АЕЦ 
“Козлодуй”.  

Независимо от това, се предлага провеждането на допълнителен 
радиационен мониторинг за някои от компонентите на околната среда, който 
трябва да се извършва при изпълнение на дейностите по ИЕ. Например: 
необходима е периодична актуализация на пробоотборните пунктове и при 
необходимост включване на нови пробоотборни точки, съобразени с 
местоположението на дейностите по извеждане от експлоатация. В случай на 
възникване на радиоактивни течове, може да се наложи допълнителен 
радиационен мониторинг на почвите. Съществуващият радиационeн 
мониторинг на отпадъците и свързаните с тях съоръжения и площадки, при 
изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация, трябва да продължи, 
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като се препоръчват следните основни дейности във връзка с мониторинга на 
отпадъците:  

- Радиационен мониторинг на площадките за временно съхранение на 
контейнерите с РАМ от демонтажа на съоръженията;  

Радиоактивните аерозоли са реален риск за вътрешно облъчване при 
извършване на демонтажните дейности, което налага да продължи строгия 
индивидуален дозиметричен контрол и спазване на нормативните изисквания. 
Относно експозицията на нерадиационни вредни физични фактори, да се следи 
за използването на ефективните средства за колектива и лична защита, което ще 
минимизира неблагоприятния здравен ефект.  

Националната екологична мрежа за наблюдение на радиоактивността 
(NERSN) провежда на румънска територия две програми за радиоекологичен 
мониторинг в зоната на въздействие на АЕЦ ”Козлодуй”, които се изпълняват 
паралелно:  

- Стандартна программа за рдиоекологичен мониторинг – изпълнява се 
едновременно от всички Станции за наблюдение и контрол на радиоактивността 
(SSRM). При стандартната программа всички SSRM са с еднакъв график за 
пробовземане и анализ;  

- Специална программа за радиоекологичен мониторинг – индивидуално 
изпълнявана от всяка, чрез координация от NEPA. Специалната програма 
предполага всяка лаборатория да има своя програма за мониторинг в зоната на 
правомощията си.  

В Румъния, Националната екологична мрежа за наблюдение на 
радиоактивността (NERSN) извършва наблюдение на радиоактивността, за 
оценка на влиянието на АЕЦ "Козлодуй" - България, в 4 лаборатории – със 
Станции за наблюдение и контрол на радиоактивността (SSRM): SSRM Bechet, 
SSRM Craiova, SSRM Drobeta Turnu Severin и SSRM Zimnicea и 13 автоматични 
станции за мониторинг (11 в окръг Dolj, 1 в окръг Mehedinti  и 1 в окръг 
Teleorman) за определяне на гама фона.  
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Фиг. 13-1 Разположение на постовете за радиоекологичен мониторинг на АЕЦ “Козлодуй”  

Контролен пост тип “A”: аерозоли, атмосферни отлагания, почва, растителност, гама-фон (ТЛД) – 11 броя.  
Контролен пост тип “B”: атмосферни отлагания, почва, растителност, гама-фон (ТЛД) – 15 броя.  
Контролен пост тип “С”: вода, дънни утайки, водорасли, гама-фон – 7 броя.  

Продукти от хранителната верига: -    питейна вода;  - мляко;  - риба;  - зърнено-житни култури.  



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

Ред: 02 
Дата: 2013-04-12 
Реф: П16Д09Ред 02_ДОВОС 

П16Д09Ред 02_ДОВОС- Трансграничен аспект на ИП 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  

  

Стр. 100 от 119 

 

 

 

3  

 
Фиг. 13-2 Разположение на постовете за мониторинг и ТЛД (Термолуминисцентен дозиметър) на площадката на АЕЦ “Козлодуй”  

Контролен пост тип “B”: атмосферни отлагания, почва, растителност, гама-фон – 7 броя. 
ТЛД (тип: TLE-4), разположени на оградата на АЕЦ – 10 броя.  
над 180 броя сондажни кладенци за мониторинг на подпочвени води на площадката + 4 броя реперни сондажи извън площадката 
пост за аерозолен мониторинг – 3 броя.  
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14. Обобщаващо заключение 
Въз основа на резултатите от ДОВОС и заключенията на експертите, 

може да се направи обобщението, че разглежданите въздействия върху околната 
среда и хората, в резултат от извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на 
АЕЦ “Козлодуй” в Етап 1 и Етап 2, както и в резултат от реализирането на 
някои нови проекти в Етапа на подготовка за извеждане от експлоатация (като: 
Цех за намаляване на размерите и дезактивация, Площадки за съхранение за 
разпад на преходни РАО и за нерадиоактивни отпадъци от извеждането от 
експлоатация) и на Етапа на закриване и рекултивация са много ниски като:  

- Радиационните въздействия се свеждат до значително по-ниско ниво, в 
сравнение с тези при окончателното спиране на блоковете и съществено се 
редуцират в сравнение с тези, в периода на експлоатация на блоковете. 
Радиационните въздействия са с тенденция да бъдат сведени до още по-ниски 
нива чрез последователното изпълнение на принципа ALARA, който успешно 
се прилага към всички досегашни дейности, извършвани на площадката на АЕЦ 
“Козлодуй”.  Не се очакват трансгранични радиационни въздействия.  

- Нерадиационните въздействия от дейностите по извеждане от 
експлоатация на блокове 1-4, като генерирането на нерадиоактивни отпадъци и 
емисии на вредни вещества са оценени като незначителни и имащи локално 
значение, а също така ограничени във времето. Не се очакват трансгранични 
нерадиационни въздействия.  

 
В заключение може да се обобщи, че въздействията върху околната среда 

и населението при изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация на 
1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” се очаква да са много ниски и допълнително ще 
се намалят чрез прилагане на предложените мерки за намаляване, ограничаване 
или предотвратяване на вредните въздействия и провеждания мониторинг на 
околната среда.  
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15. Изисквания на румънското министерство на околната среда и горите  
В долната таблица са представени изискванията на Румънската страна, тяхното отразяване в рамките на съответната глава на 

ДОВОС и коментариите.  
 

№  
по 
ред 

Становище  
Отговори на въпросите. Предложение за адресиране на 

към съответните документи, глави на ДОВОС, НТР, 
ДОС или други  

1. Presentation of possible 
alternatives referring to 
decommissioning of nuclear 
reactors and the description of 
the methods and, the techniques 
of treatment, neutralization and 
final disposal of waste resulted 
from decommissioning activities  

Представяне на възможните 
алтернативи  за извеждане от 
експлоатация на ядрени реактори и 
описание на методите и способите за 
третиране, неутрализиране и 
окончателно разполагане на 
отпадъците, получени в резултат от 
дейностите по извеждане от 
експлоатация.  

Алтернативите за ИЕ на 1- 4 блокове на АЕЦ Козлодуй са 
разгледани в глава 2 на ДОВОС. Съгласно 
актуализираната стратегия за ИЕ се предвижда изграждане 
на Национално хранилище за постоянно съхраняване на 
краткоживеещи ниско и средноактивни РАО.  
 

2. Description of measures to 
prevent and limit the effects 
and potential impact caused by 
radioactive pollution.  

Описание на мерките за 
предотвратяване и ограничаване на 
ефекта и потенциалното въздействие 
от радиоактивно замърсяване. 

Мерките за предотвратяване и ограничаване на ефекта и 
потенциалното въздействие от радиоактивно замърсяване 
са представени в глава 6 на ДОВОС.  

3. The manner, of guarantee and 
assurance of financial, 
resources necessary for 
ensuring the means of 
preventive treatment and 
subsequent treatment of 
situations of radioactive 
contamination that may occur 
in the environment in Romania 

Начина на гарантиране и 
осигуряване на финансовите 
ресурси, необходими за осигуряване 
на средства за превантивно и 
последващо третиране на ситуации с 
радиоактивно екологично 
замърсяване, каквото би могло да 
възникне в Румъния (потенциалното 
въздействие на радиоактивното 

Не се очаква замърсяване на Румънските територии. Това е 
разгледано в глава 4 на ДОВОС и в Доклада за оценка на 
съвместимост (ДОС).  
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(the potential impact of 
radioactive contamination on 
animal and vegetable bodies 
from the Project range of 
action) and also the radioactive 
decontamination costs, 
incurred, damage compensation 
and remediation brought to the 
environment and consequently 
to the population.  

замърсяване върху животинските и 
растителни организми в района на 
проекта), както и направените 
разходи за радиоактивна 
дезактивация, компенсация на 
щетите, нанесени на околната среда 
и впоследствие на населението и за 
възстановяване на околната среда.  

4. Presentation of the monitoring 
and management programs of 
decommissioning activities and 
also, elaboration of a program 
to monitor the degree of 
radioactivity contamination in 
the situation of producing such 
phenomena.  

Представяне на програми за 
мониторинг и управление на 
дейностите по извеждане от 
експлоатация, както и  
разработване на програма за 
контролиране степента на 
радиоактивно замърсяване, в случай, 
че възникне такова явление.  

Съществуващата програма за мониторинг е описана в 
глава 1, в глава 6 и в Приложение 11.6.  
 

5. Presentation of possible sources 
and causes of radioactive 
pollution, radiation monitoring 
and characterization of .possible 
radioactive effluents, methods, 
means and measures or actions 
needed for decontamination  in 
order to comply with the 
permitted limit values (in terms 
of radioactive contamination) 
when they are .discharged into 
natural receivers.  

Представяне на възможни източници 
и причини за радиоактивно 
замърсяване, радиационен 
мониторинг и  
охарактеризиране на възможни 
течни фази на радиоактивни 
отпадъци, методи, средства и мерки 
или действия, необходими за 
дезактивация, за да отговарят на 
разрешените пределни стойности (от 
гледна точка на радиоактивното 
замърсяване) при изхвърлянето им в 
естествени приемници.  

Разгледани са в глави 1, 3 и 4.  
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6. Compliance with the 
Community regulations in force 
relating to nuclear security 
measures imposed by the 
International Atomic Energy 
Agency standards and norms in 
force on-this issue.  

Съответствие с нормативната уредба 
на Общността, в сила по отношение 
на мерките за ядрена сигурност, 
наложените от Международната 
Агенция за Ядрено Регулиране 
норми и стандарти, действащи в този 
аспект.  

Радиационната защитае разгледана в глава 1. 
Съответствието с изискванията на ЕС и МААЕ е 
представено в глава 2 и НТР. 
Информацията за управлението на ОЯГ е отделна част 
от лиценза за експлоатация ан блоковете и е представена 
в глава 1.  
 

7. Description of the way of 
assuring the means to inform, 
educate and aware the affected 
public or likely to be affected by 
this project.  

Описание на начините за 
гарантиране на средства за 
информация, образование и 
навременно осведомяване на 
засегнатото общество или на тези, за 
които има вероятност да бъдат 
засегнати от този проект.  

Този въпрос  е от компетенцията на съответните ведомства 
в двете страни..  

8. Also it is necessary that, during 
the decommissioning works, the 
Bulgarian side should inform the 
Romanian side upon the schedule 
of that works, so that the 
population from the affected area 
or likely to be affected to be 
informed, educated and aware in 
time.  

Също така е важно българската 
страна да информира по време на 
работите по извеждане от 
експлоатация румънската страна за 
графика на работите, за да се даде 
възможност на населението от 
засегнатите зони или от тези, които 
би могло да бъдат засегнати, 
своевременно да бъде информирано, 
обучено и да осъзнае проблема.  

Този въпрос  е от компетенцията на съответните ведомства 
в двете страни..  

9. It is also necessary that the 
Bulgarian party to inform 
Romanian party on any technical 
incident/accident produced 
during the decommissioning 
works and because of which 
radio-nuclides or radiations are 

Също така е важно българската 
страна да информира румънската 
страна за всеки технически 
инцидент/авария, 
възникнал по време на работите по 
извеждане от експлоатация, в 
резултат на който в околната среда 

Този въпроес е важен на етапа на експлоатация на 
блоковете.  Този въпрос  е от компетенцията на 
съответните ведомства в двете страни.  
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issued in environment, giving rise 
to radiation level or raise .the 
level of radioactive 
contamination of the animal and 
vegetal organisms. In this respect, 
correct and concrete measures 
and actions must be taken in time 
for preventing contamination.  

се изхвърлят радионуклиди или 
радиация, което води до повишаване 
на радиационното ниво или на 
радиоактивното замърсяване на 
животинските и растителни 
организми. 
В това отношение трябва да се 
предприемат правилни и конкретни 
мерки, за да се предотврати 
замърсяване. 

10. A special chapter on the impact 
of environmental factors on the 
Romanian territory.  

Да има специална глава за 
въздействие на факторите на 
околната среда на румънска 
територия. 

Това е представено в глава 4, в документа Трансграничен 
аспект на ИП и в ДОС.   

11. On both banks of the Danube 
sector comprised around 
Kozloduy city (Bulgaria) there 
are Nature 2000 sites and natural 
protected areas. On the Romanian 
bank there are the following 
Natura 2000 sites protected under 
the Habitats and Birds Directives, 
respectively: 
 
RQSPA00
1Q  

Bistret River  

RO.SPA00
23  '  

Jiu river-Danube 
River  
Confluences  

ROSCI004
5  

Corridor of Jiu River  

По двата бряга в сектора на река 
Дунав, включващ района около град 
Козлодуй (България) има земи по 
Натура 2000 и защитени зони. На 
румънския бряг са разположени 
следните зони по Натура 2000, 
защитени по Директивата за 
местообитанията и Директивата за 
птиците:  
 
ROSPA001
Q 

Bistret river 

ROSPA002
3 

Jiu river-Dahube 
River Confluences 

ROSCI004
S 

Corridor of Jiu river 

Това е разгледано в глава 4 и ДОС и в документа 
Трансграничен аспект на ИП.  
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The map of this 3 (three) Natura 
2000 sites is attached below. 

 
По-долу е приложена карта на 3 
(трите) зони по Натура 2000.  

12. The proposed decommissioning 
project may have a negative 
impact-on protected natural areas 
located on both banks, both 
nearby and also in the closest 
vicinity, that is why an 
appropriate assessment must be 
carried on according to the 
Habitats Directive.  

Предложеният проект за извеждане 
от експлоатация може да има 
отрицателен ефект върху защитените 
зони, разположени на двата бряга, 
както на съседните, така и на тези в 
близката околност, и по тази 
причина трябва да се направи 
подходяща оценка в съответствие с 
Директивата за местообитанията.  

Това е разгледано в глави 3, 4 и ДОС и е представено в 
документа Трансграничен аспект на ИП.   
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 Специфични изисквания  Отговори на въпросите  
1. A comparison between the analyzed 

decommissioning strategies taking into, 
account criteria of impact on the 
population and the environment, -with 
reference to the transboundary effects.  

Да се направи сравнение между 
анализираните стратегии за 
извеждане от експлоатация, като се 
отчетат критериите за въздействие 
върху населението и околната среда 
във връзка с трансграничните 
ефекти.  

Разгледано е глави 1 и 2.  

2. The justification of the selected period for 
the implementation of decommissioning 
activities (2012-2035) through immediate 
dismantling and the identification of the 
risk factors which can affect the 
deployment of the decommissioning in 
this period or even-to stop the activity.  

Обосновка на избрания период за 
изпълнение на дейностите по 
извеждането от експлоатация (2012 – 
2035) чрез непрекъснат демонтаж и 
да се набележат рисковите фактори, 
които може да повлияят 
провеждането на извеждането от 
експлоатация през този период или 
дори да спрат дейността.  

Представено е в глава 1 и глава 2.  

3. The identification- of the 
decommissioning stage (stages) which 
would raise a maximum risk for the 
radiological safety if the 
decommissioning activity would be 
suspended and if, in this case, a 
transboundary risk for the population and 
environment could occur.  

Да се определи етапа (етапите) на 
извеждането от експлоатация, които 
биха представлявали максимален 
риск за радиологичната безопасност, 
ако дейността по извеждане от 
експлоатация се спре и ако, в този 
случай, възникне трансграничен 
риск за населението и околната 
среда.  

Представено е в глава 1 и глава 2.  

4. A summary of the financing arrangements 
after 2013, when the UE financial support 
will cease, taking into account that the 

В резюме за финансирането след 
2013, когато ще се прекрати 
финансовата помощ от ЕС, имайки 

Това е разгледано подробно в глава 1 и Въведението на 
ДОВОС.  Финансирането на извеждането от експлоатация 
на блоковете след 2013г. ще става от Фонда извеждане от 
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decommissioning is planned to be 
completed by 2035'. It should be 
analyzed: the consequences of the lack of 
money after 2013, the-effects of the costs 
increasing on the nuclear safety and on 
the management of radioactive waste 
removed from the NPP area and the 
proposed measures-1 in this case. 
 

предвид, че  
извеждането от експлоатация е 
планирано да приключи до 2035 
година. Трябва да се анализират 
последствията от липсата на пари 
след 2013, ефекта от повишаването 
на разходите за ядрената 
безопасност и за управлението на 
радиоактивните отпадъци, 
отстранени от площадката на АЕЦ и 
предложените мерки в такъв случай.  

експлоатация и от Фонда управление на РАО.  
 

5. The project management, including the 
measures taken in order to use the proper 
decommissioning technologies and to 
ensure the most competent staff, to get a 
maximum efficiency in the 
decommissioning activities and to reduce 
as much as possible the potentially 
consequences on the environment. It 
should be identified those operations 
which, during the decommissioning, 
could lead to the release of toxically 
effluents with environmental impact and 
to present the measures to minimize their 
occurrence and consequences.  

Управлението на проекта, 
включително мерките, предприети за 
използване на подходящи 
технологии за извеждане от 
експлоатация и да се обезпечи най-
компетентния персонал за постигане 
на максимална ефективност при 
изпълнение на дейностите по 
извеждане от експлоатация, за да се 
намалят максимално потенциалните 
последици върху околната среда. 
Трябва да се определят онези 
операции, които по време на 
извеждане от експлоатация биха 
довели до изхвърляне на токсични 
течни фази на радиоактивни 
отпадъци с въздействие върху 
околната среда и да се представят 
мерките за минимизиране на 
настъпването им и последиците от 
тях.  

Това е разгледано в глави 1, 2, 4.  
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6. A presentation of the facilities, including 
their location, and of the radioactive 
waste management steps 
(decontamination, pre-treatment, 
treatment, conditioning, storage, and 
disposal) for all ILW and HLW. Which is 
the up-dated commissioning schedule for 
radioactive waste management facilities, 
how is it correlated with the 
decommissioning activities and which are 
the proposed measures for the 
management of radioactive waste in the 
case of delay or even impossibility to put 
into operation the necessary facilities (for 
instance, treatment and conditioning plant 
– “Plasma Melting Facility" – or the 
National Repository for Low and 
Intermediate Level Waste).  
 

Да се изброят съоръженията, 
местоположението им включително, 
и стъпките за управление на 
радиоактивните отпадъци 
(дезактивация, предварителна 
обработка, третиране, 
кондициониране, съхранение и 
депониране) за всички средно и 
високо радиоактивни отпадъци. 
Какъв е актуализирания график за 
въвеждането в експлоатация на 
съоръженията за управление на 
радиоактивни отпадъци, как се 
съпоставя с дейностите по 
извеждане от експлоатация и кои са 
предложените мерки за 
управлението на радиоактивните 
отпадъци в случай назакъснение или 
дори невъзможност за въвеждане в 
експлоатация на необходимите 
съоръжения (например 
Инсталацията за третиране и 
кондициониране – съоръжението за 
плазмено изгаряне или 
Националното хранилище за ниско и 
средно активни отпадъци).  

Това е представено в глави 1, 2, 3 и 4 без ВАО.  

7. A presentation of the purification systems 
for the radioactive gases and other 
chemicals which can be harmful for 
population and environment. How these 
systems behave in normal and abnormal 
conditions (high concentrations of 

Да се представят системите за 
очистване на радиоактивни газови и 
други химикали, които може да 
бъдат вредни за населението и 
околната среда. Какво е поведението 
на тези системи в нормални и с 

Разгледано е в глави 1, 2 и 3.  
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effluents with possible transboundary 
effects can occur).  

отклонения от нормалното условия 
(висока концентрация на ефлуенти 
или ефлуенти, при които може да се 
появят трансгранични ефекти).  

8. Information about  the release and control 
of  radioactive liquid or  harmful 
effluents from the decommissioning area 
and from the radioactive waste 
management facilities, in normal and 
abnormal conditions, and if such liquid 
effluents can reach the Danube river in 
certain circumstances; 
 

Да се предостави информация за 
изхвърлянията и контрола на 
радиоактивни течности или вредни 
ефлуенти от района на извеждането 
от експлоатация и на съоръженията 
за управление на радиоактивни 
отпадъци в нормални и с отклонения 
от нормалното условия, и дали при 
определени обстоятелства, такива 
ефлуенти може да достигнат до река 
Дунав.  

Разгледано е в глави 1, 3 и 4.  

9. Taking into consideration that there is the 
possibility that the aquatic environment 
may be contaminated on long or 
temporary term, what is the effect of 
harmful effluents on aquatic biological 
components.  

Отчитайки, че има вероятност за 
дългосрочно или временно 
замърсяване на водната среда, какво 
е последствието от вредните 
ефлуенти върху водните биологични 
компоненти.  

Разгледано е в глави 1, 3 и 4 и ДОС.  
 

10. What is the impact of contamination with 
radioactive and non-radioactive 
substances of the aquatic ecosystem.  

Какво е въздействието от 
замърсяване с радиоактивни и 
нерадиоактивни вещества върху 
водната екосистема.  

Разгледано е в глави 4, 6 и ДОС.  

11. What measures should be taken not to 
affect on short/long term the biological 
components and the water quality.  

Какви мерки трябва да бъдат 
предприети, за да не се окаже 
краткосрочно/дългосрочно 
въздействие върху биологичните 
компоненти и качеството на водата.  
Приложение към писмо 

Разгледано е в глави 4, 6 и ДОС.  
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№.5850/LB/15.09.2010 г. – стр.3.  
12.  Assessments to prove that in normal 

operating conditions, the release of the 
gaseous and liquid effluents will not 
cause an exposure which can affect the 
human health from another member state.  

Оценки за доказване, че в нормални 
експлоатационни условия, 
освобождаването на газообразни и 
течни фази на радиоактивни 
отпадъци няма да причини 
експлозия, която да повлияе на 
здравето на хората на друга страна-
членка.  

Това е разгледано в глави 3, 4 и предствено в документа 
Трансграничен аспект на ИП. 

13. Which are the internal; risk factors 
(human errors, technical disturbances) or 
external that can initiate undesirable 
events in decommissioning activity and 
in the operation of .radioactive waste 
management facilities, leading to the 
release of-gaseous arid liquid effluents with 
transboundary effects and which are the 
proposed' measures to minimize their 
negative effects. In this respect, it 
should be noted if a safety assessment of 
the decommissioning activity has been 
performed, by considering the individual 
elements that can affect the safety of 
decommissioning, by analyzing the 
radiological risks which can occur and 
the measures to prevent and diminish their 
effects and also the transboundary effect 
at, short, medium and long distance.  
 

Кои са вътрешните* рискови 
фактори (човешки грешки, 
технически повреди) или външни, 
които може да инициират нежелани 
събития по време на дейностите по 
извеждане от експлоатация и при 
„експлоатацията” на управлението 
на съоръжения за радиоактивните 
отпадъци, в резултат на което се 
освобождават газообразни и течни 
фази на радиоактивни отпадъци с 
трансграничен ефект и какви са 
предложените мерки за 
минимизиране на техния 
отрицателен ефект. В това 
отношение трябва да се отбележи, че 
ако е направена Оценка на 
безопасността за дейността по 
извеждане от експлоатация, 
отчитайки отделните елементи, 
които могат да окажат влияние 
върху безопасността при 
извеждането от експлоатация чрез 

Това е разгледано в глава 4 и в документа Трансграничен 
аспект на ИП.   
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анализ на радиологичния риск, който 
може да възникне и мерките за 
предотвратяване и намаляване на 
ефекта му, както и трансграничния 
ефект на кратки, средни и дълги 
разстояния.  

14. The assessment and analyze of some 
scenarios for the situation in which 
emissions of radioactive effluents will 
occur following an incident (e.g. 
equipments failure, electricity switch-off, 
fires caused by electrical faults, etc),or a 
severe accident (major fire, floods, 
earthquake, strong storm, lightening, 
explosion). The dozes which can affect 
the Romanian population health should 
be mentioned. The probability of a severe 
accident should be established and a 
simulation of such severe accident and its 
consequences should be performed, using 
a validate computer code (COSYMA,- 
RODOS, etc). An example of severe 
accident which should be assessed is that 
of an airplane crash on the 
decommissioning area or on the. 
radioactive waste management area, 
leading to the physical destruction of the 
structures followed by the initiation of a 
major fire, resulting in radionuclide 
spreading and their deposition on the 
Romanian territory. The nature of spread 
radionuclide and the doze caused by 

Оценката и анализа на някои 
сценарии за ситуация с възникване 
на инциденти в резултат на емисии 
на радиоактивни ефлуенти 
(например, откази на оборудване, 
спиране на електричеството, пожари, 
причинени от електрически откази, и 
др.) или тежки аварии (големи 
пожари, наводнения, силно 
земетресение, силни бури, 
светкавици, експлозия). Дозите, 
които може да повлияят върху 
здравето на румънското население 
трябва да бъдат упоменати. Трябва 
да се определи вероятността от 
тежки аварии и да се направи 
симулация на такава тежка авария и 
да се разиграят последствията от нея 
с помощта на валидирана 
компютърна програма (COSYMA, 
RODOS, и др.). Пример за тежка 
авария, каквато трябва да бъде 
оценена е катастрофа на самолет на 
площадката на извеждането от 
експлоатация или в зона за 
управление на радиоактивни 

Това е разгледано в глава 1 и в документа Трансграничен 
аспект на ИП.   
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radiological exposure should be 
determined and the radiological hazard 
should be established.  

отпадъци, довеждаща до физическо 
разрушение на конструкции, 
последвана от голям пожар в 
резултат на което се разпространяват 
и отлагат радионуклиди на румънска 
територия. Характерът на 
разпространението на радионуклиди 
и дозите, причинени от 
радиоактивното облъчване трябва, 
както и радиологичната опасност, да 
бъдат определени.  

15. Information regarding the levels for 
releasing from the license conditions of 
the field, buildings, materials and 
equipments considered as conventional 
waste, to be recycled or reused according 
the criteria required by the fundamental 
safety norms (Directive 96/29./Euratom).  

Информация относно нивата за 
освобождаване от лицензионните 
условия на площадката, сградите, 
материалите и на оборудването, 
което се счита за конвенционални 
отпадъци, за да бъде рециклирано 
или повторно използвано съгласно 
критериите на основните норми за 
безопасност (Директива 
96/29/Евратом).  

Такава информация е представена в глава1, 5 и 9.  
 

16. Information regarding radioactive waste 
management released from the regulatory 
control, if this is the case.  

Информация относно управлението 
на радиоактивните отпадъци, 
освободени от регулаторен контрол, 
ако това е случая.  

Такава информация е представена в глава1, 5 и 9. 
 

17. The manner of treatment, conditioning 
and storage of highly radioactive wastes 
(less of burned fuel), during 
decommissioning and especially after its 
closing.  

Начинът на третиране, 
кондициониране и съхранение на 
високо радиоактивни отпадъци (по-
малко от изгоряло гориво) по време 
на извеждане от експлоатация и 
особено след приключването му.  

Това не е в обхвата на този ДОВОС.  
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18. Non-radioactive and radioactive liquid 
waste treatment and their impact on 
water, especially on the Danube River.  

Третиране на нерадиоактивни и 
радиоактивни течни отпадъци и 
тяхното въздействие върху водата, 
особено върху река Дунав.  

Разгледано е в глави 1, 3 и 4 на ДОВОС.  

19. Management of hazardous substances 
used during decommissioning activities.  

Управление на опасните вещества, 
използвани по време на дейностите 
за извеждане от експлоатация 

Разгледано е в глави 1, 3 и 4.  

20. Information, regarding the spent fuel 
storage and the time when a geological 
repository (Landfill) will be available.  
 

Информация относно съхранението 
на отработено гориво и времето, 
когато разполагането му в 
геологическа формация (място за 
съхранение на отпадъци) ще бъде 
разполагаемо.  

Това е извън обхвата на ДОВОС.  
 

21. Which are the discharge derived limits of 
the radioactive effluents under normal 
conditions and which are the 
corresponding doses of these limits for 
the Romanian populations.  

Какви са лимитните стойности за 
изхвърлени радиоактивни ефлуенти 
при нормални условия и какви са 
съответните дози на тези лимити за 
румънското население.  

Това е представено в глави 1, 3 и 4 и в документа 
Трансграничен аспект на ИП.   
 

22. We must stress further upon the 
requirements of the Romanian Ministry 
of Health, as follows:  
A. Establishment of a Romanian-
Bulgarian monitoring program for the 
radioactive component in the air, water 
and soil in the areas possible affected. 
Such a program must include both the 
environmental authorities and the health 
authorities on the both sides o f the 
Danube (Romanian and Bulgarian). 
The program must be targeted to: 
- a quick announcement of the exceeded 

Трябва да обърнем допълнително 
внимание върху изискванията на 
Румънското здравно министерство, а 
именно: 
A. Създаване на румъно-българска 
програма за мониторинг на 
радиоактивните компоненти на 
въздуха, водите и почвите за 
местата, които е възможно да бъдат 
засегнати. Тази програма трябва да 
включва органите по екология и 
здраве от двата бряга на река Дунав 
(Румъния и България). Програмата 

Oтделна програма за мониторинг по време на извеждане 
от експлотация на блоковете не е необходима защото 
съществуващата програма за мониторинг ще се използва.  
 

A.) Обща програма за радиационен мониторинг между 
България и Румъния е от компетенцията на съответните 
ведомства в двете страни.   

Този въпрос е важен за случаите на блокове в 
експлоатация. Този въпрос  е от компетенцията на 
съответните ведомства в двете страни.  
 

C. Това не е в обсега на този ОВОС.  
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permitted dose, and 
- an increase in the frequency 
determinations as compared to the 
number of determinations done usually. 
B. Romanian side should be informed of 
the proposed emergency actions for the 
Romanian affected population, foreseen 
in case-of an accident/incident Also, 
Romanian authorities require receiving 
the emergency plan-issued for 
radiological accidents/incidents 
situations, with proposed actions for both 
sides. 
C. To make available as soon as possible, 
a -more detailed schedule of 
decontamination activities at Kozloduy.  

трябва да цели:  
- бързо известяване за очакваните 
позволени дози, и 
- увеличения в определянето на 
честотата в сравнение с броя на 
изчисленията, правени обикновено. 
B. Румънската страна трябва да бъде 
информирана за предложените 
аварийни действия за засегнатото 
румънско население, предвидени в 
случай на авария/инцидент. Също 
така. Румънските власти изискват да 
получат и Аварийния план, издаден 
за ситуации при радиологични 
аварии/инциденти с предложени 
действия за двете страни  
C. Да разполага веднага щом това е 
възможно с по-подробен график на 
дейностите по извеждане от 
експлоатация в Козлодуй.   

23.  The transboundary impact chapter of the 
EIA report must comprise the radiological 
impact study on human health. This study 
must estimate the individual and 
population risk in excess using estimated 
levels of exposure and data on excess risk 
according to ICRP 103, for deseases 
associated with exposure to ionizing 
radiation (incidence and mortality from 
malignant disease, birth defects, and 
developmental defects). This appraisal 
must cover both the situation of normal 

Главата за трансгранично 
въздействие на Доклада по ОВОС 
следва да включва разглеждане на 
радиологичното въздействие върху 
човешкото здраве. Този анализ 
следва да оцени прекомерния 
(наднормения) риска за отделния 
човек и за населението чрез 
използване на разчетните нива на 
експозиция и данните за 
прекомерния риск съгласно ICRP 
103, за заболявания свързани с 

Разгледано в глава 1, раздел 1.14, глава 3 и в документа 
Трансграничен аспект на ИП.   
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development of activities and the „worst 
case scenario”. 
Given the significant levels of non-
radiological contamination of the 
environmental factors (air, groundwater, 
surface water) it is necessary that the EIA 
report to be completed by the synergic 
effects of their action on the population 
within the area of influence of the NPP. 

излагане на йонизиращи лъчения ( 
увреждане и смъртност от 
злокачествени заболявания, дефекти 
по рождение и дефекти в 
развитието). Тази оценка следва да 
важи както за нормалното 
изпълнение на дейностите, така и за 
най-консервативния сценарий». 
Предвид значителните нива на 
замърсяване от нерадиологичен 
характер на компонентите на 
околната среда (въздух, подземни 
води, повърхностни води) е 
необходимо ДОВОС да се допълни с 
оценка на синергичния ефект от 
тяхното въздействие върху 
населението в зоната на въздействие 
около АЕЦ. 

24.  Description of the treatment, conditioning 
and storage of highly radioactive waste 
from decommissioning. It is necessary to 
explicitly include the impact analysis of 
liquid waste on the Danube. 

Описанието на третирането, 
кондиционирането и съхранението 
на високорадиоактивни отпадъци от 
извеждането от експлоатация. 
Необходимо е изрично да се включи 
анализ на въздействието на течните 
отпадъци върху река Дунав 

Този въпрос е извън обхвата на този ДОВОС.  
 

25.  EIA report must contain a description of 
the mitigation measures to reduce as much 
as possible the environmental impact, 
including measures for protection of 
terrestrial and aquatic fauna and flora and 
biodiversity. The document must specify 
the place and the transport mode for high 

ДОВОС трябва да съдържа описание 
на смекчаващите мерки за 
максимално ограничаване на 
въздействието върху околната среда, 
включително мерки за опасване на 
сухоземната и водната фауна и 
флора и биоразнообразие. 

Разгледано е в глава 6.  
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active waste as well as preventive 
measures in case of accident during 
dismantling and transport. 

Документът следва да посочи 
мястото и начина на транспортиране 
на високорадиоактивните отпадъци, 
както и предпазните мерки в случай 
на авария при демонтаж и транспорт. 

26.  Taken into account the Romanian 
communities existing within the 30km area 
we consider of great importance the effects 
of the project to be well addressed in the 
EIA report. 

Предвид на румънското население в 
30km зона, считаме, че е от голяма 
важност въздействията от проекта да 
са добре разгледани в ДОВОС.  

Разгледано е в глави 1, 3 и в документа Трансграничен 
аспект на ИП.  
 

 
 


