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Френският специалист 
Жан-Франсоа Никез е 
ръководител на проекта за 
Оценка на въздействието 
върху околната среда на 
извеждането от експлоатация 
на блокове I-IV на АЕЦ 
„Козлодуй“, изпълняван 
от ДП РАО. 

Проектът е в напреднала 
фаза и по него предстоят 
обществени обсъждания в 
заинтересованите общини 
Козлодуй и Мизия, както и в 
южната ни съседка Румъния, 
ако тя изяви желание за 
провеждането на такова.

ТЕМА НА БРОЯ  

Г-н Никез, моля представете 
се с няколко думи?

Работил съм в областта на 
ядрената енергетика 30 години 
за една френска компания като 
инженер по безопасността и 
инженер по експлоатацията, 
като ръководител сектор 
„Експлоатация“ и директор 
по безопасност и качество 
в няколко ядрени централи. 
След това дойдох в Козлодуй, 
в рамките на ГУП (Група за 
управление на проекти) за 
извеждането от експлоатация 
на спрените енергоблокове 
от I до IV. В тази Група за 
управление на проекти аз бях 
ръководител по лицензирането 

и след това се присъединих 
към ГУП на ДП РАО като 
ръководител проект по Проект 
16 за Оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС) на 
извеждането от експлоатация 
на I-IV блок.
 
Вашето семейство?

Имам три деца и сега реших да 
живея в България завинаги. 

Какво мислите за България 
и труден ли е преходният 
период при установяване от 
една страна в друга?

Не е толкова труден. България 
е хубава страна и ще достигне 
нивото на западните държави. 
Има воля да направи това. 
Винаги е интересно да се 
опознава друга култура и друг 
начин на живот, особено когато 
си отворен към това. Човек 
става по-разумен, когато сменя 
местоживеенето.

Какво мислите за енергийния 
сектор в България и може ли 
да има сравнение с Франция?

Трудно е в ядрената област да 
се правят такива сравнения. 
Тук има една атомна 
електроцентрала, а във 
Франция са над 17. Френските 
компании са много големи 
и не могат да се сравняват с 
българската.
 
Има ли атомни 
електроцентрали във 
Франция, които се извеждат 
от експлоатация?

Да, има няколко. И всички 
газови реактори в страната се 
извеждат от експлоатация. 
Франция определено има опит 
в извеждането от експлоатация 
на ядрени мощности.

В БРОЯ: ТЕМА НА БРОЯ
Интервю с френския 
специалист Жан-Франсоа 
Никез

НОВИНИ ДП РАО отбеляза деветата си годишнина

НОВИНИ ДП РАО получи одобрение за финансиране 
на проектите си от Асамблеята на донорите

НОВИНИ ДП РАО проведе обучение по правилата на FIDIC
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Жан-Франсоа Никез: Трябва да отговорим 
на всички въпроси на хората



Разкажете за Вашата работа 
в България.

В качеството си на ръководител 
аз управлявам проекта за 
ОВОС на извеждането от 
експлоатация и се грижа да 
постигнем определени цели. 

Принципно, един такъв проект 
преминава през много фази 
– за начало, през 2009 г. беше 
сключен договор с консултант, 
който впоследствие изготви 
Оценката и доклад за нея. 

Консултантът е немска 
компания, която има български 
подизпълнител. В момента 
Докладът за оценка на 
въздействието върху околната 
среда (ДОВОС) е напълно 
завършен и качеството му 
е прието и одобрено от 
Министерство на околната 
среда и водите (МОСВ). 

В този процес ние трябваше 
да вземем под внимание 
различни аспекти, сред които 
най-важните са въздействието 
върху околната среда и 
социалният аспект, както и 
да отчетем трансграничния 
контекст, тъй като атомната 
електроцентрала е 
разположена на брега на река 
Дунав близо до границата с 
Румъния. 

Румънските власти и органи 
изразиха желание да участват 
в този процес. Успоредно с 
това трябваше да обърнем 
специално внимание на 
оценката на въздействието 
върху защитените зони в 
рамките на Натура 2000. 

Следващите стъпки са в процес 
на изпълнение – предоставен 
е публичен достъп до 
информацията относно ОВОС 
и обществеността може да 
даде своите становища или 
да поиска някакви пояснения. 
Ние трябва да оправдаем 
техните очаквания и да дадем 

максимално точен коментар, 
накрая – след поясненията 
и отговорите на всички 
поставени въпроси, докладът 
отново ще се върне в МОСВ 
за окончателно одобрение 
на процеса за извеждане от 
експлоатация. Тогава ДП РАО 
ще може да получи лицензия 
за същинско извеждане от 
експлоатация на блокове I-IV на 
АЕЦ „Козлодуй“.  

В същото време предприятието 
ще може да получи разрешение 
за изграждането на други 
съоръжения и изпълнение на 
други спомагателни проекти 
за извеждане от експлоатация. 
Пример е Цехът за намаляване 
на размерите на ниско- и 
средноактивни радиоактивни 
отпадъци и дезактивация. 
Това окончателно решение 
се очаква през октомври тази 
година.
 
Как очаквате да реагира 
обществото на този процес?

Имахме някои съмнения 
относно социалното 
въздействие. Сигурен съм, че 
има известни притеснения у 
хората и те са по отношение 
на работните места, защото 
затварянето на блоковете на 
АЕЦ „Козлодуй“ означава по-
малко работници. 

Румънската страна ще оцени 
процесите по извеждане от 
експлоатация и въпросите, 
които биха могли да имат, са 
относно разпространение на 
радиоактивност в процеса по 
извеждане. Ние ще трябва да 
обясним на всички, че този 
процес е дълъг повече от 
десет години, но той няма да 
повлияе на околната среда 
и хората, нито пък ще се 
налагат специфични мерки за 
радиационна защита.
  
Обяснете най-общо какво 
представлява извеждането 
от експлоатация?

Извеждането от експлоатация 
е процес, който се стреми 
към завършеност на базата 
на различни концепции, но 
крайният резултат е един – 
безопасно изведени ядрени 
мощности. 

Тук, в българската атомна 
електроцентрала, ще трябва да 
се демонтира оборудването на 
спрените блокове. Например, 
на някои места целта е пълен 
демонтаж и достигане до 
зелена поляна. Тук случаят не е 
такъв. Сградите може би ще се 
използват за други цели.

Възможен ли е паралелно 
с процеса по извеждане от 
експлоатация и строеж на 
нова ядрена мощност?

Няма взаимодействие между 
двата процеса и това е напълно 
възможно. Ако се изгражда 
друга мощност тук, тя не трябва 
да е точно на същото място.

Разкажете и за други проекти, 
по които работите?

Има още един подобен проект, 
свързан с извеждането в 
Козлодуй, по който работя. Той 
е за съоръжение за плазмено 
изгаряне и там оценка на 
въздействието върху околната 
среда също е в процес на 
изпълнение. 

Разликата между двата 
проекта е, че при плазменото 
изгаряне очакваме да има 
въпроси от страна на Румъния 
и България, тъй като това е 
термичен проект за обработка 
на радиоактивни отпадъци и 
обикновено никой не желае 
такова съоръжение в близост 
до мястото си на живот. 

По този проект очаквам 
повече въпроси от страна на 
гражданите. Съоръжението ще 
се намира в така наречения 
Спецкорпус 2. 

Какво обичате да правите 
през свободното си време?

В момента с мой български 
партньор строим къща и съм 
много ангажиран с това. Къщата 
е близо до село Годеч и до 
сръбската граница. Гледката 
е много хубава – между две 
планини. 

Как се справяте с българския 
език?

Говоря по-малко със съседите 
(усмихва се).

Какво ще кажете за България, 
когато се завръщате във 
Франция?

Ще кажа, че имате добри 
играчи по футбол и също така, 
че българското кисело мляко е 
много хубаво. 
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Какво означава 
„извеждане от експлоатация"?

Извеждане от експлоатация е 
последният етап от жизнения 
цикъл на ядрена инсталация, 
обхващащ всички дейности 
от спирането на ядрени 
мощности до отстраняването 
на материали, които 
представляват опасност 
и тяхното безопасно 
изолиране от околната среда, 
човека и обекта, в който са 
експлоатирани. 

Повече от една трета от 143-те 
реактора в експлоатация в 
момента в ЕС ще трябва да 
бъдат затворени до 2025 г. 
Извеждането от експлоатация 
ще има нарастващо значение 
през следващите години, тъй 
като изисква дългосрочно 
финансово планиране.



С основни моменти от процеса 
по извеждане от експлоатация 
на спрените блокове на 
„АЕЦ Козлодуй” бе запозната 
обществеността по време 
на двете предварителни 
информационни срещи, които 
ДП РАО проведе в общините 
Козлодуй и Мизия преди 
официалните обществени 
обсъждания на Доклада по 
оценка на въздействие върху 
околната среда. 

Членове на ръководството 
и експерти по темата в 
предприятието поясниха 
подробности от процедурата 
за ОВОС на проекта, разказаха 

за дейността и отговорността 
на единствената българска 
организация, натоварена от 
държавата с осигуряване 
на безопасността на 
радиоактивните отпадъци.

Представителите на ДП РАО 
дадоха и подробни отговори на 
въпросите на присъстващите, 
касаещи демонтажа на 
съоръженията, подхода при 
извеждане на радиоактивната 
част, съхранението на 
радиоактивни отпадъци и 
безопасността на хората, 
натоварени с процеса по 
извеждане от експлоатация. 

Корпоративният празник, 
проведен на 7 юни, събра 
над 500 служители на 
предприятието и техните 
семейства. 

Дилян Петров, изпълнителен 
директор на ДП РАО, пожела 
на служителите здраве и 
припомни, че предприятието 

съществува на практика от 
1990 г., но в структурата на АЕЦ 
„Козлодуй“. 

Приветствия отправиха от 
Националната федерация на 
енергетиците и кметовете 
на населени места в община 
Козлодуй.

ДП РАО проведе две предварителни срещи 
за ДОВОС

Новини 
ДП РАО отбеляза деветата си годишнина
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ДП РАО проведе обучение по правилата на FIDIC

ДП РАО проведе обучение 
на персонала от Управление 
„Международни проекти“  и 
Специализирано поделение 
„Национално хранилище за 
радиоактивни отпадъци – 
Козлодуй“. 

Обучението е свързано с 
проектите, които изпълнява 
предприятието и се финансират 
от Европейска банка за 
възстановяване и развитие.

Текущите и бъдещите проекти 
на ДП РАО изискват определени 
познания и прилагането 
на правилата на FIDIC 
(Международна федерация на 
инженерите консултанти).
 
Договорите по FIDIC на 
ДП РАО се изпълняват 
по Международен фонд 
„Козлодуй”. 

Обучението на служителите 
проведоха лектори от 
Българска асоциация на 
архитектите и инженери 
консултанти (БААИК), която 
е единствената асоциация в 
България, оторизиран член на 
FIDIC с права за провеждане 
на подобни обучения с акцент 
върху FIDIC „Жълта книга“ и 
FIDIC „Червена книга“. 

В рамките на три дни 10 
служители на ДП РАО бяха 
обучени от лекторите по двете 
книги. 

Всеки от обучаващите се 
получи по два сертификата за 
завършения успешно курс. 

След семинара специалистите 
на ДП РАО могат лесно да 
се справят с клаузите на 
договорните условия, засягащи 
финансовите въпроси, 
прекъсването и прекратяването 
на дейности, исковете и 
споровете и лесно да разбират 
общите условия, ролите на 
възложителя и инженера, 
както и отговорностите на 
изпълнителя.
 
Договорните условия на 
FIDIC са световно известни 
стандарти за строителни 
и инженерингови договори. 
Te сe използват в Европа за 
различни видове проекти – от 
такива за добиване на енергия 
от вятър или вода до големи 
инфраструктурни проекти.

ДП РАО бе домакин на семинар на МААЕ

Ръководители и експерти от 
ДП РАО представиха опита на 
Предприятието в областта на 
извеждането от експлоатация 
на АЕЦ с реактори тип ВВЕР. 

Презентациите бяха направени 
по време на петдневен семинар 
по темата, организиран от 
Международната агенция за 
атомна енергия в края на май.
Във форума взеха участие 
експерти от Русия, Германия, 
Украйна, Норвегия, Румъния, 

Унгария, Литва, Чехия и 
Словакия, които представиха 
своя опит в дейностите по 
извеждане от експлоатация на 
спрени ядрени мощности.

В последните два дни 
участниците в семинара 
посетиха спрените блокове на 
АЕЦ „Козлодуй” и се запознаха 
с хода на демонтажните 
дейности, ангажимент на ДП 
РАО.
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Бюлетин на   Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, брой 4/юни 2013 г. 
За контакти:   Информационен център – Козлодуй, тел.: +359 973 8 00 96, e-mail: info_center@dprao.bg, www.dprao.bg
Издател:   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.

В  И М Е Т О  Н А  А Н Г А Ж И М Е Н Т А  / юни 2013 г.

4

Новини
ДП РАО получи одобрение за финансиране на 
проектите си от Асамблеята на донорите

Държавно предприятие 
„Радиоактивни отпадъци“ 
(ДП РАО) получи окончателно 
одобрение за подписването на 
ново грантово споразумение 
за финансирането на 
Национално хранилище за 
ниско- и среднорадиоактивни 
отпадъци (НХРАО) по време 
на редовно заседание на 
Асамблеята на донорите 
на Международен фонд 
„Козлодуй“  (KIDSF*). 

Одобрението на Асамблеята 
гарантира осигуряването 
на нужните средства за 
изпълнението на първия 
етап от изграждането на 
националния обект, който 
трайно и надеждно ще изолира 
радиоактивните отпадъци от 
околната среда и човека.
Форумът се състоя на 14 юни 
2013 г. в Лондон. Заседанието 
беше предшествано от 
предварителна съвместна 
среща на 13 юни с 
представители на най-високо 
ниво от Европейската банка 
за възстановяване и развитие 
(ЕБВР) и Управляващия комитет 
на Европейската комисия (ЕК). 

По време на срещата за 
контрол на изпълнението на 
дейностите, финансирани 
от Международен фонд 
„Козлодуй”, експертите на 
ДП РАО са представили 
постигнатите резултати по 
изпълняваните до момента два 
генерални проектa: Програмата 
за извеждане от експлоатация 
на спрените I-IV блок на АЕЦ 
„Козлодуй“ и изграждането 
на Национално хранилище за 
радиоактивни отпадъци. 
В резултат на убедителните 
факти за прогреса на 
проектите представителите 
на европейските институции 
са дали най-висока оценка 
за положените усилия и 
забележителния напредък 
на ДП РАО през последните 
месеци по отношение 
конкретно на: 
- получаването от Агенцията  
за ядрено регулиране (АЯР) на 

лицензии за управлението на 
III и IV блок като съоръжения за 
РАО и успешното прехвърляне 
на персонала им от АЕЦ към ДП 
РАО; 

- положителното становище 
на Министерство на околната 
среда и водите (МОСВ) за 
качеството на Доклада по 
оценка на въздействие върху 
околната среда (ДОВОС) за 
извеждане от експлоатация 
на спрените енергоблокове 
и напредъка в процеса на 
публичните обсъждания по 
него, които предстоят; 

- успешното начало на 
дейността на новата структура 
за управление на проекти 
в ДП РАО (Управление 
„Международни проекти”), 
финансирани от KIDSF; 

- постигнатите резултати по 
програмата за изграждане 
на НХРАО – предаване на 
окончателния технически 
проект на Националното 
хранилище, напредъка в 
изпълнение на дейностите 
по предексплоатационен 
мониторинг на площадка 
„Радиана” и подготвителните 
дейности по инфраструктурата 
на площадката с оглед 
предстоящото строителство, 
напредъка в подготовката на 
тръжните документации за 
изпълнение на първия етап на 
НХРАО.

В рамките на Асамблеята са 
били представени и нови 
проекти, осигуряващи 
процеса по безопасно 
извеждане от експлоатация на 
спрените ядрени мощности, 
които изискват европейско 
финансиране. Участниците в 
заседанието не са направили 
никакви възражения по 
новите предложения. Очаква 
се грантовото споразумение 
за тях да получи одобрение 
на следващото заседание на 
Асамблея на донорите в края 
на годината. Със средствата ще 
се осигурят: 

- доставка на подемно и 
транспортно оборудване; 
- аварийно захранване на 
спрените I и II блок и демонтаж 
на дизел генераторна станция 
– 1 (ДГС-1);
- възстановяване на 
хидроизолацията на машинна 
зала и реакторно здание на I-IV 
блок; 
- изготвяне на работен проект 
за демонтаж на оборудване 
в контролираната зона и 
доставка на съоръжения за 
третиране на натрупаните 
количества радиоактивни 
отпадъци. 

*Международен фонд „Козлодуй” 
( KIDSF Kozloduy International 
Decommissioning Support Fund)

МФК се управлява от 
Асамблеята на донорите 
като предоставя 
стратегическо управление. 
ЕБВР предоставя технически, 
проекто-управленски, 
финансови, законови и 
административни услуги.

Финансирането на 
проектите зависи от 
одобрението на Асамблеята 
на донорите, в случай, че 
България се съобразява 
със задълженията си по 
закриването. Заседанията 
на Асамблеята се провеждат 
два пъти годишно.

Финансиране за НХРАО

Грантово споразумение за 
средства от МФ „Козлодуй” за 
изграждане на първия етап 
от НХРАО бе подписано на 20 
юни 2013 г. 

Под документите положиха 
подписи изпълнителният 
директор на ДП РАО – Дилян 
Петров, и Винс Новак – 
директор на департамент 
„Ядрена безопасност“ в 
Европейската банка за 
възстановяване и развитие.
 
Церемонията, на която бе 
сключено и споразумение 
от „неядрения прозорец” 
на МФК за обновяване на 
топлофикационната система 
на София, се състоя в 
присъствието на министъра на 
икономиката и енергетиката – 
Драгомир Стойнев.

По време на събитието 
Дилян Петров изказа 
дълбоката си благодарност 
на екипите, спомогнали да 
се стигне до подписване на 
споразумението. Той обобщи, 
че благодарение на последния 
фактор – осигуряването на 
финансиране, реално може да 
се пристъпи към последващите 
дейности за строителство, 
защото вече е свършена 
почти цялата предварителна 
работа – изпълнени са всички 
законови процедури и е 
приет техническият проект на 
съоръжението. 

НХРАО е от съществено 
значение за успешно 
осъществяване на дейностите 
по безопасно извеждане от 
експлоатация на I-IV блок на 
АЕЦ „Козлодуй”.


