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по извеждане от
експлоатация на ядрени
мощности
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НОВИНИ Изпълнението на проектите по ИЕ –
с изпреварващи темпове
НОВИНИ В помощ на обществени проекти в общините
домакини на съоръжения за РАО

ДП РАО проведе обществено обсъждане на ДОВОС
на проекта по извеждане от експлоатация на ядрени
мощности

Изпълнението на
проектите по ИЕ –
с изпреварващи темпове

В помощ на проекти в
общините домакини на
съоръжения за РАО

Две срещи за обществено
обсъждане на Доклада по
оценка на въздействието
върху околната среда
(ДОВОС) на Инвестиционно
предложение „Извеждане
от експлоатация на I-IV блок
на АЕЦ „Козлодуй” проведе
Държавно предприятие
„Радиоактивни отпадъци”.

В края на месец август
2013 г. започва монтаж
на режещи машини за
организиране на зони за
намаляване на размерите на
демонтирано оборудване в
Машинна зала на I – IV блок на
атомната електроцентрала.

Със средства от фонд
„Радиоактивни отпадъци”
(РАО) през 2013 г. ще бъдат
финансирани три социално
значими проекта на Община
Козлодуй.

В средата на юли пред
аудитория от 87 души в
Козлодуй и 52-ма присъстващи
на срещата в Мизия бяха
представени подробно
анализите и препоръчителните
мерки от страна на екипа,

изготвил Доклада – консорциум
между немската компания The
Energiewerke Nord GmbH (EWN)
и българския Институт по
енергетика.
В стремежа си към пълна
прозрачност на процедурата по
ОВОС и процеса по извеждане
от експлоатация, ДП РАО
изпрати официални писма
покани за участие в срещите
до 25 заинтересовани страни
– институции, предприятия,
неправителствени
организации.
продължава на стр. 2

Съоръженията ще бъдат
инсталирани, тествани и
пуснати в експлоатация от
специалистите на дирекция
„Извеждане от експлоатация”
на ДП РАО под надзора на
доставчиците на техниката.

Те получиха окончателно
одобрение от Министерство
на икономиката и енергетиката
в края на месец юли и
процедурите по тяхното
изпълнение започнаха.
продължава на стр. 4

продължава на стр. 4
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ДП РАО проведе обществено обсъждане на ДОВОС на проекта по извеждане от експлоатация
на ядрени мощности

продължение от стр. 1

В срещите се включиха и
представител на Европейската
банка за възстановяване и
развитие, представители на
Министерство на околната
среда и водите, Министерство
на икономиката и енергетиката
и Регионална инспекция по
околна среда и води –
гр. Враца.
Сред присъстващите на
срещите бяха председателят
на ОбС – Козлодуй Мая Занева,
кметове на съставни кметства
в Общината, представители на
общинската администрация
в Мизия, работещи в АЕЦ
„Козлодуй” и ДП РАО и
граждани.
Основния Доклад представи
доц. Людмила Малинова, а
проф. Димитър Павлов запозна
участниците със съпътстващия
Доклад за съвместимост на
Инвестиционното предложение
с целите на опазване на
прилежащите защитени
зони, според българското
законодателство.
Основните моменти от проекта
за извеждане от експлоатация
разясни инж. Братан Братанов
– ръководител на направление
„Инженерно осигуряване”
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в дирекция „Извеждане от
експлоатация” на ДП РАО.
Участие в срещите в двете
населени места взе и Аксел
Бекер от EWN, който разказа
за опита в извеждането от
експлоатация и наблюденията
на въздействието на процеса
върху околната среда на
немската АЕЦ „Грейсфалд”,
където извеждането на
пет блока на централата е
започнало през 1995 г. и се
очаква да приключи през
2015 г.
В резултат на изчерпателната и
многоаспектна информация, с
която бе запозната публиката,
обсъждането породи само един
въпрос в залата в атомната
столица, свързан с уточнение
за характера на досегашните
демонтажни дейности,
извършвани от ДП РАО.
Изпълнителният директор на
предприятието инж. Дилян
Петров даде подробен отговор,
в който разясни, че според
условията на действащите
лицензии ДП РАО извършва
демонтажни работи на
нерадиоактивно оборудване
в конвенционалната част
на блоковете – Машинната
зала, а същинският процес
по извеждане на ядрените
мощности предстои, след като
бъдат получени съответните
лицензии.
В рамките на общественото
обсъждане на ДОВОС
беше оповестено, че в
регламентираните от
закона срокове официално
са постъпили 13 писмени
становища по повод
извършената оценка.
Документите са внесени от
името на научни организации,

на учени в областта на
изследванията, свързани
с околната среда, на
институции на държавната
власт, на неправителствени
организации.
Във всички становища след
аргументиран анализ се
дава подкрепа за проекта за
извеждане от експлоатация
на I-IV блок от гледна точка
на въздействието му върху
околната среда.
Няма постъпили мнения,
становища и предложения
по ДОВОС в книгите и
формулярите, придружаващи
Доклада и съпътстващите
го документи, изложени на
обществен достъп на шест
места в градовете Козлодуй,
Мизия, Враца и София.

СТАНОВИЩЕ
от инж. Венцислав Василев,
Областен управител на област
Враца
„Специално внимание
трябва да се обърне върху
елиминирането на топлинното
замърсяване на р. Дунав,
дължащо се на охлаждащи води
по време на експлоатацията,
което е сред положителните
въздействия, свързани с
извеждането от експлоатация.
След приключване на
извеждането от експлоатация,
ще се наблюдава подобряване
на чистотата на повърхностните
и подземните води в засегнатия
район.
...
Предвид гореизложеното и при
спазване на всички предвидени
мерки и изисквания на

българската нормативна уредба
и стандартите за безопасност
на Международната
агенция за атомна енергия,
считам, че реализацията
на Инвестиционното
предложение за извеждането
от експлоатация на блокове
I-IV на АEЦ „Козлодуй“ няма да
окаже негативно въздействие
върху състоянието на околната
среда и да увреди здравето на
персонала на площадката на
централата и на населението
в 30-километровата зона,
включително и на територията
на Румъния.“

СТАНОВИЩЕ
от д-р Жана Джунова,
д.м. завеждащ секция
„Радиационна безопасност и
медицинско осигуряване” при
НЦРРЗ-МЗ
„В ОВОС е предвидено
разработването на програми
за демонтаж на блоковете и
създаване на база данни за
проследимост на всеки един
компонент от дейностите по
извеждане от експлоатация,
както и прилагане на
допълнителни мерки за
оптимизация на защитата
на персонала (непрекъснат
радиационен контрол,
база данни на дозовите
натоварвания на
персонала и др.).
Наред с това са предвидени
и технически мерки, които
косвено ще повлияят върху
профилактиката на здравните
ефекти при персонала и
населението (прилагане
на улавящи и филтриращи
мобилни инсталации за всички
дейности по извеждането от
експлоатация, радиационен
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мониторинг на почва и
непрекъснат контрол за
предотвратяване на течове
от радиоактивно замърсени
води, поддържане на
спецканализацията).
Изпълнението им ще
предотврати възможността
за разпространяване на
радиоактивно замърсяване и
облъчване на населението и
ще намали риска за здравето
на работещите, колкото е
практически възможно.
...
Здравният риск за населението
в резултат на извеждането от
експлоатация на блокове I-IV
на АЕЦ „Козлодуй” е значително
по-нисък в сравнение с
риска от експлоатацията на
съоръжението, предвид факта,
че радиоактивните материали,
както и строителните дейности,
източник на конвенционално
вредно въздействие, няма да
излизат извън територията на
площадката на блоковете.
Предвид гореизложеното
и при спазване на всички
предвидени мерки, може да
се обобщи, че реализацията
на инвестиционното
предложение няма да
допринесе за увреждането
на здравето на персонала
на площадката на АЕЦ
„Козлодуй” и на населението в
30-километровата зона около
нея.“

СТАНОВИЩЕ
от инж. Светослав Илиев
Андонов, относно „Доклад
за оценка на въздействието
върху околната среда при
извеждане от експлоатация на
блокове I-IV на АЕЦ „Козлодуй”
„В заключение следва да
се посочи, че колективът
от независими експерти,
изготвили доклада по ОВОС,
ползвайки опита на АЕЦ
„Грейсфалд” по извеждане от
експлоатация на аналогични
блокове с тези на АЕЦ
„Козлодуй”, се е справил с
поставената задача.
Със своите задълбочени
анализи той предлага на
всички заинтересовани страни
достатъчно пълна и достоверна
информация за това, че
процесът по извеждането от
експлоатация на блокове I-IV
на АЕЦ „Козлодуй” ще бъде
екологично безопасен и без
негативно влияние върху
населението и околната среда
на наша територия и тази на
съседна Румъния.
Считам, че докладът е изготвен
професионално, компетентно
и аргументирано. Той дава
отговор но всички въпроси,
свързани с опазването на
околната среда.
Докладът за ОВОС за такова
съоръжение в Република
България се изготвя за първи
път и прави чест на авторите,

че са се справили успешно с
поставената задача.
В доклада могат да се открият
и незначителни пропуски,
които не пречат на неговата
изчерпателност и точност.
Докладът убедително доказва,
че предложеният вариант за
ИЕ на блоковете I-IV на АЕЦ
„Козлодуй” е приемлив и
отговаря на съществуващите
Европейски норми и
Българското законодателство.
Следва да се отбележи и това,
че реализацията на дейностите
по ИЕ на блоковете I-IV на
АЕЦ „Козлодуй” ще продължи
достатъчно дълго във времето
и по-нататък е възможно
да се появят и други поавангардни решения на някои
от проблемите при ИЕ, които
могат да бъдат внедрени.“

СТАНОВИЩЕ
по Доклад за оценка на
въздействието върху
околната среда (ДОВОС)
на Инвестиционно
предложение за извеждане
от експлоатация на блокове
I-IV на АЕЦ „Козлодуй”
от отдел „Сигурност в
атомната енергетика”,
Дирекция „Сигурност на
енергоснабдяването” - МИЕ

извеждане от експлоатация
на блокове I-IV върху
околната и жизнена среда
в района за периода на
извеждане от експлоатация
и да се предложат мерки за
минимално неблагоприятно
въздействие от дейностите.
Докладът е детайлен и включва
анализ на всички възможни
въздействия.
Към доклада могат да се
направят някои редакционни
бележки свързани предимно с
коректността на използваните
термини и определения, което
не е от съществено значение за
качеството му.
След преглед на целия доклад
за ОВОС напълно подкрепяме
изводите, че очакваните
въздействия са много ниски,
а радиологичните, много пониски в сравнение с периода
от времето на експлоатация на
блокове I-IV и след спирането
им.
Не се очаква трансгранично
въздействие на изпълнението
на инвестиционния проект.“

„Целта на ДОВОС е да се
оцени въздействието на
инвестиционния проект за
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Изпълнението на проектите по ИЕ –
с изпреварващи темпове

– Доставка и монтаж на
проектни изменения и
сеизмично укрепване на
сградата на Спецкорпус-2;
– Доставка на различни
видове контейнери за
транспортиране и съхранение
на материалите, получени при
демонтажните работи;
– Проектиране и строителство
на площадки за съхранение и
управление на материали от
дейностите по ИЕ на блокове
I-IV.

С изпълнението на този проект
управление „Международни
проекти“ за по-малко от една
година изпълни успешно
всички седем договорни
споразумения във връзка с
дейностите по извеждaне от
експлоатация, подписани от ДП
РАО през последните четири
месеца на 2012 г.

оборудване за термично рязане
и повдигателно оборудване;
ръчни електрически
инструменти и консумативи.
Всички проекти се финансират
от Международен фонд
„Козлодуй” в рамките на
безвъзмездната помощ
на Европейския съюз за
извеждане от експлоатация
на спрени ядрени мощности в
България.

В рамките на договорните
споразумения бяха доставени:
мобилни работни подвижни
платформи за работа на
височина; вилични повдигачи;
машина за рязане с диамантено
въже за демонтажните работи
в Машинна зала на блокове I-IV;

Междувременно, в края на
месец юли бяха публикувани
обявления за старт на
изпълнението, съгласно
политиката и правилата
на Европейската банка за
възстановяване и развитие*
(ЕБВР), на още три проекта:

продължение от стр. 1

За да се определи
необходимото подемно и
транспортно оборудване при
извеждане от експлоатация на
440-мегаватовите блокове на
АЕЦ „Козлодуй”, беше изготвен
и впоследствие одобрен
анализ, който включва схемите
на движение при демонтиране
на оборудване в Машинна зала
(МЗ) и Реакторно отделение,
необходимото подемно и
транспортно оборудване за
придвижване на материали в
МЗ и извън нея.
През месец август също така
беше предоставено за преглед
и становище от експертите
на ДП РАО и предпроектно
проучване на възможността
за извеждане от експлоатация

на Дизел-генераторна станция
– 1, нейното освобождаване
от основно и помощно
оборудване и използването
й за други цели. Идеята е
сградата да бъде адаптирана
за производство на стоманобетонни контейнери
– опаковките, в които се
запечатват обработените
радиоактивни отпадъци за
безопасно съхранение и
последващо погребване.
Последните два проекта са
докладвани като намерение, в
полза на успешния процес по
извеждане от експлоатация, на
Асамблеята на донорите през
месец юни т.г. Подготвените
анализи са от особена важност
за защита на проектите на
предстоящата в края на
годината Асамблея, което ще
осигури финансирането им
и реалното изпълнение на
дейностите.
В началото на месец август ДП
РАО публикува и обща обява,
в която за информация на
заинтересованите страни е
оповестен план за доставките
по МФ „Козлодуй” за една
година напред.
* ЕБВР администрира средствата, които
се отпускат от МФ „Козлодуй”.

В помощ на обществени проекти в общините домакини
на съоръжения за РАО
продължение от стр. 1

По първия проект ще бъдат
изградени модулни автобусни
спирки, като през тази
година ще бъдат поставени
14 единични, 6 двойни
автоспирки и 4 павилиона
само на територията на
града, а през 2014 г. се
предвижда инсталиране на
още 15 съоръжения в другите
населени места на общината.
Общата стойност на проекта
е 176 901 лева. Очаква се
и финансиране на втория
етап от изграждането на
хандбалното игрище в с.
Гложене с изкуствена настилка
– дооформяне на площадката,

изграждане на трибуните за
зрители, подходи, тротоари
и паркинг. Завършването на
игрището ще трае 6 месеца и
ще струва 95 714 лева.
С третия проект пък ще
бъдат подновени детските
съоръжения в детските градини
на общината, като за всяка са
предвидени по общо 9 броя
люлки, катерушки, пързалки.
Общата стойност на проекта е
58 770 лева и ще бъде изпълнен
в рамките на 4 месеца след
избор на изпълнител.
В с. Нови хан чрез средства от
фонд „РАО” ще се финансира
втори етап от проекта за
градски парк. През тази година

финансиране е предвидено
и за с. Габра, което се намира
в близост до Постоянното
хранилище за РАО. Там ще
се изгради комбинирана
спортна площадка с изкуствено
покритие за хандбал, волейбол,
футбол, тенис на корт.
Финансиране по фонд „РАО”
се осъществява за втора
година след влизането в
сила на промените в Закона

за безопасно използване на
атомната енергия, където
е записано, че общините и
населените места, в района
на които се експлоатира или
е одобрено или разрешено
изграждане на съоръжение
за управление на РАО, могат
да получават финансиране
на проекти и дейности за
устройство и развитие на
територията.

В И М Е Т О Н А А Н ГА Ж И М Е Н ТА
Бюлетин на 		
За контакти: 		
Издател:			

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, брой 6/август 2013 г.
Информационен център – Козлодуй, тел.: +359 973 8 00 96, e-mail: info_center@dprao.bg, www.dprao.bg
Ем Ай Медиа Груп ДЗЗД, гр. Козлодуй, 3320 ул. „Отец Паисий” № 4, ет. 2, тел./факс: 0973/ 8 29 30

Бюлетинът използва авторска и корпоративна информация и снимки, както и материали от местни и национални медии и интернет.
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