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Издание на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”

В БРОЯ:

ТЕМА НА БРОЯ

Процедура по
ОВОС за извеждане
от експлоатация на
блокове I –IV

НОВИНИ Отпуснаха 10 милиона за І и ІІ блок
НОВИНИ Приемане на „исторически” РАО
ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ Конкурсът Нашето зелено бъдеще”
представи творбите на 430 деца

ДП РАО успя да изгради
традиции и за обществени
инициативи като детския
Великденски конкурс
„Нашето зелено бъдеще”
и „Празник на меда”.

МОСВ даде положителна
оценка на Доклада
по ОВОС на проекта
за извеждане от
експлоатация на блокове
I – IV на АЕЦ „Козлодуй“.

ТЕМА НА БРОЯ
Процедура по ОВОС за извеждане от експлоатация
на блокове I – IV на АЕЦ „Козлодуй“
Един от приоритетните
проекти на Държавно
предприятие „Радиоактивни
отпадъци“ е извеждането от
експлоатация на I – IV блокове
на АЕЦ „Козлодуй“.
За да се пристъпи към
издаване на лицензия за
извеждане от експлоатация,
предприятието трябва да
измине една дълга процедура,
част от която представлява
изготвянето и общественото
обсъждане на Доклада за
Оценка на въздействието
върху околната среда
(ДОВОС) на инвестиционното
предложение.

Какво представлява
процедурата по ОВОС?
Процедурата по ОВОС е
заложена в Закона за опазване
на околната среда и в един
негов поднормативен акт
– Наредбата за ОВОС. Тя
започва с уведомяване на
обществеността, засегнатите
общини и на регулаторния
орган, т.е. Министерството
на околната среда и водите
за това, че предприятието
има инвестиционно
намерение. След като МОСВ
прецени необходимостта
от реализацията на това
инвестиционно намерение,
се изготвя задание за обхват
и съдържание на Доклада по

ОВОС. На базата на заданието
експертите в МОСВ дават
разрешение, с което се
пристъпва към изготвянето му.
Министерството може да
поиска и допълнителен доклад
по Наредба за оценка на
съвместимостта. Това е Доклад
за Оценка на съвместимостта.
ДОСВ е свързан със защитените
зони от Натура 2000. В случая с
инвестиционното намерение,
което ДП РАО предлага, тъй
като спрените блокове на
централата се намират в
близост до защитени зони по
Натура 2000, специалистите
изготвят такъв доклад, с
който изследват евентуалните
въздействия върху тези
защитени зони.
Докладите по ОВОС и ДОСВ
се изготвят от различни
екипи от експерти, които са
признати от МОСВ, с опит в
различни оценки – експертни,

екологични и ОВОС. Те се
избират след провеждане
на конкурси, за които има
законово разписани правила
и в тях могат да участват
само лицензирани от МОСВ
лица. Екипите, които изготвят
ДОВОС и ДОСВ за проекта за
извеждане от експлоатация, са
избрани с процедура по Закона
за обществени поръчки.
За изготвянето на докладите
са избрани екипи от експерти
от EWN, с подизпълнител
Институт по енергетика.
След изготвянето на двата
доклада те се внасят за
преценка на качеството в
МОСВ. В срок от един месец
различни дирекции на МОСВ
преглеждат докладите, като
в същото време се искат
становища от различни
институции. В конкретния
случай МОСВ е поискало
становища от Министерство
продължава на стр. 2
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Изграждането на
доверие е двустранен
процес.

на здравеопазването, от
Изпълнителната агенция
по околната среда и от
регионалните инспекции
към МОСВ.
Според последните изменения
в нормативната уредба
оценката на качеството на
докладите може да бъде
положителна или отрицателна.
Отрицателната оценка
означава, че и на двата доклада
трябва да се изготвят нови
версии. Съгласно Наредбата
за ОВОС в срок от един месец
трябва да се отразят всички
забележки в докладите, след
което отново се внасят за
оценка в МОСВ.
Положителната оценка бива
два вида – при единия се
връща докладът за минимални
доработки, които не изискват
изготвянето на нова версия,
но отразяват промени,
възникнали междувременно в
нормативната уредба или други
факти.
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Другият вариант е положителна
оценка без никакви забележки.
Когато инвестиционното
предложение получи
положителна оценка без
забележки, се преминава към
следващия етап от процедурата
по ОВОС – това е подготовка
за обществено обсъждане.
По закон, минималният
срок за подготовка преди
общественото обсъждане или
обществени обсъждания е
един месец, в който ДОВОС
и приложенията към него се
предоставят на обществеността
за запознаване и изразяване на
мнения и становища.
Нетехническото резюме и ДОСВ
се публикуват задължително
на интернет страниците на
МОСВ и на регионалните
инспекции. Освен виртуално,
те се предоставят и на хартиен
носител на администрацията в
засегнатите общини. Докладите
са придружени от книга, в която
гражданите и заинтересованите
лица могат да отбелязват
своите становища или мнения,
както и да отправят въпроси,
свързани с проекта. Всички
изразени становища и зададени
въпроси се оповестяват
по време на общественото
обсъждане и възложителят е
задължен да отговори на тези
въпроси и становища.
За да даде по-голяма
възможност на всички
заинтересовани лица да се
запознаят със съдържанието

на ДОВОС и неговите
приложения, ДП РАО ще
публикува текстовете им,
както и нетехническото
резюме на ДОВОС (съкратен
и по-достъпен вариант на
доклада), на своята интернет
страница www.dprao.bg и
ще осигури хартиени копия
на документите, освен в
предвидените по закон и
указани от МОСВ места в
засегнатите общини, и в
Информационния център на
предприятието в Козлодуй, в
Офис протокола на ДП РАО на
територията на „АЕЦ Козлодуй”
ЕАД, и в сградата на Главно
управление на ДП РАО в София.

ДП РАО призовава:

ДП РАО призовава всички
заинтересовани лица и
гражданите на община
Козлодуй и община Мизия
да се запознаят с оценките
на експертите, отразени
в докладите, и да бъдат
активни участници в
процеса на общественото
обсъждане, защото по
този начин ще бъдат
гарантирани и защитени
всички евентуално
засегнати от проекта страни
и природата в региона.
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Новини Отпуснаха 10 милиона за спрените І и ІІ блок
На 22 май Министерски
съвет прие постановление за
предоставяне на финансови
средства в размер на 10
милиона лева за финансово
осигуряване на дейностите
на спрените І и ІІ блок
на АЕЦ „Козлодуй” като
съоръжения за управление на
радиоактивни отпадъци.

Концепцията за непрекъснат
демонтаж, която е приета
с разработването на
Актуализираната стратегия за
извеждане от експлоатация на
блокове І-ІV на АЕЦ „Козлодуй”,
изисква финансиране на
повече дейности по извеждане
от експлоатация и човешки
ресурси за извършване на
тези дейности. Целта е да се

Новини Приемане на „исторически” РАО

постигне статус „кафяво поле”,
а това трябва да стане до
2030 година. Осигуряването
на необходимите средства
ще гарантира изпълнението
на поетите ангажименти от
България пред Европейската
комисия за извеждане от
експлоатация на І и ІІ блок на
АЕЦ „Козлодуй”.

Новини Положителна оценка от МОСВ за 			
качеството на Доклада по ОВОС
Държавно предприятие
„Радиоактивни отпадъци“
получи от Министерство
на околната среда и водите
положителна оценка на
качеството на Доклада по
Оценка и въздействие на
околната среда (ОВОС) на
проекта за извеждане от
експлоатация на спрените от I
до IV блок на АЕЦ „Козлодуй“.

На 24 и 25 април 2013 г. СП
„ПХРАО – Нови хан” изпълни
договор за приемане на
спряна от употреба гамаоблъчвателна уредба (ГОУ) от
Добруджанския земеделски
институт (ДЗИ) в гр. Добрич.
ДЗИ е един от обектите на
специалната програма на
Държавното предприятие за
приемане на РАО от минали
практики.
Проектът се финансира от
Министерство на енергетиката
на САЩ в рамките на
Инициативата за намаляване
на радиологичната заплаха в
глобален мащаб.

Задачата беше изпълнена
съгласно изричните
указания на Агенцията
за ядрено регулиране за
осигуряване на радиационната
безопасност и физическата
защита на дейностите по
демонтажа, изтеглянето извън
сградата, натоварването на
специализираното транспортно
средство на ДП РАО и
транспорта.
Превозът от гр. Добрич до
СП „ПХРАО – Нови хан” беше
осъществен с пилотиращи
автомобили на регионалните
структури на полицията и
гражданска защита.

Въз основа на одобрения от
екоминистерството доклад по
ОВОС, МОСВ определя община
Козлодуй и община Мизия
за домакини, където ДП РАО
трябва да проведе обществено
обсъждане на доклада за ОВОС.
Мястото, датата и часът на
провеждане на обществените
обсъждания ще бъдат
оповестени в медиите и на
сайта на ДП РАО (www.dprao.
bg) най-малко 30 дни преди
съгласуваната с кметовете
дата. На тези обсъждания
могат да присъстват всички
заинтересовани страни.
Докладът по ОВОС, заедно с
всички приложения, ще бъдат
поставени на обществено
достъпни места, определени от
кметовете на Козлодуй и Мизия.

Жителите на двете общини
могат да изразяват своето
мнение по документите чрез:
внасяне на писмени становища
в Главно управление на ДП РАО
– София или Информационен
център – Козлодуй; запис в
Книга за мнения и становища в
двете общини; на e-mail:
info_center@dprao.bg.
Съобразно изискванията
на Конвенцията по ОВОС
в трансграничен контекст,
докладът по ОВОС с неговите
приложения, в превод на
английски език, ще бъде
изпратен на съседна Румъния,
като държава, участваща в
трансграничната процедура
по ОВОС на инвестиционното
предложение.
При заявен интерес от страна
на Румъния, заинтересовани
румънски граждани имат
възможност да участват в
обществените обсъждания на
българска територия, както и
ДП РАО може да организира
на румънска територия
обществено обсъждане
на ДОВОС на проекта за
извеждане от експлоатация на
спрените от I до IV блок на
АЕЦ „Козлодуй“.
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Зеленo бъдеще Конкурсът „Нашето зелено бъдеще” представи творбите на 430 деца
За шеста поредна година
Държавно предприятие
„Радиоактивни отпадъци”
проведе конкурса за детски
художествено-приложни
творби „Нашето зелено
бъдеще”, станал вече
традиционен и все попопулярен. Сто тридесет
и двете творби на общо
430 деца участници бяха
изложени в зала „Кафе театър”
на Дом на енергетика в
продължение на три дни.
И в тазгодишното издание на
конкурса според регламента
съревноваващите се бяха
разделени във възрастови
групи за индивидуално
и групово участие.
Задължителното условие
отново беше използването
на яйца или части от тях и
връзката на творбите с грижата
за бъдещето, опазването на

околната среда и дейността
на ДП РАО, чиято мисия е
безопасно съхранение на
ниско- и среднорадиоактивни
отпадъци.

Сред многото връчени грамоти
и подаръци малките участници
нетърпеливо очакваха и
присъждането на двете големи
награди – велосипеди.

Груповите композиции,
изработени в голямата си част
от екипите на детските градини
в община Козлодуй, впечатлиха
с мащабите си, използваните
материали и разнообразието от
приложени техники. Талантливи
малки художници представиха
картини, отличаващи се със
сложност и направени с
изключително търпение.

Щастливците, които ги
заслужиха, са Марио Христов,
1 Б кл., ОУ „Христо Ботев” – с.
Гложене и Анелия Тихомирова,
4 клас, ОУ „В. Априлов” – с.
Хърлец.
От името на ръководството
на ДП РАО отличията връчи
директор „Управление на РАО”
Георги Разложки.

„Живите“ творби, които
изобилстваха от растителност,
също впечатлиха посетителите
на изложбата, а за тях
организаторите на конкурса
полагаха специални грижи, за
да ги запазят свежи в дните на
„Нашето зелено бъдеще“.

Зеленo бъдеще
Отличие за ДП РАО от Община Козлодуй
Почетна грамота и плакет
за подкрепа на детската
и младежка политика на
Община Козлодуй бяха
поднесени на Държавно
предприятие „Радиоактивни
отпадъци” на официална
церемония, която се състоя на
20 май 2013 г.
Директор „Управление на
РАО” Георги Разложки получи
високото отличие и изрази
своята благодарност от името
на изпълнителния директор
Дилян Петров.
Един от основните принципи
в мисията на организацията
е да се грижи за чистотата на
околната среда така, че да
не се обременяват бъдещите
поколения.

Благодарение на
законодателни инициативи,
предприети от Предприятието
и местната власт, районите
около Козлодуй и Нови
хан ще получават целево
подпомагане за социалнозначими инфраструктурни
проекти като доставка на
детски съоръжения за детски
площадки и изграждане на
хандбално игрище с изкуствено
тревно покритие и трибуни в
село Гложене.
Тези дейности ще подпомогнат
извънкласните и спортни
дейности на децата и
младежите и ще подобрят
условията за игра на деца.
ДП РАО успя да изгради
традиции и за обществени
инициативи като Великденски
конкурс „Нашето зелено
бъдеще” и „Празник на меда”.

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 3/май 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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