
   

   Издание на ДП „Радиоактивни отпадъци”– брой 23, 2013 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Изтича 2013 година. По традиция се вглеждаме в изминалите дни, за да съставим равносметка,

да извлечем поуки и да потърсим вярна насока за бъдещето.

 Последната година бе знакова за Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” с няколко съ-

ществени събития. 

В началото на 2013-та към предприятието бяха присъединени специалистите от 3 и 4 блок, с което

ние окончателно поехме пълната отговорност за безопасното управление като съоръжения за РАО

и последващо извеждане от експлоатация на четирите спрени ядрени мощности в България. В съ-

щото време численият състав на Предприятието надхвърли 1000 души, което от една страна ни на-

реди сред значимите стопански организации (не само в региона), а от друга – вмени нови условия

на управление, които трябваше да бъдат задълбочено осмислени и приложени.

Другият факт, който бих искал да откроя, е, че 2013 г. беше най-наситена в цялата ни история от

гледна точка на мисии на различни институции. По този повод с дълбоко удовлетворение ще на-

помня, че резултатите от тези срещи са категорично одобрение за дейността на ДП РАО. Направе-

ните изводи са важни не само за самочувствието ни като организация, но и за доверието и

авторитета, които нашето предприятие завоюва пред Европейския парламент, Европейската коми-

сия, Европейската банка за възстановяване и развитие, МФ „Козлодуй”. Доброто ни взаимодей-

ствие с тези институции има пряко значение за успеха на нашата дейност. Пример за това са двете

издания на Асамблеята на донорите за тази година, където отчетите и новите ни проекти бяха на-

пълно подкрепени на най-високо равнище. 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Дълбокото ми убеждение е, че изброените постижения биха били     .

. невъзможни без ежедневната упорита работа на всеки от Вас.

Това са Вашите постижения, за които поднасям

своята признателност!

В навечерието на Коледните и Новогодишните празници пожелавам

да сме все по-единни и да вярваме в себе си!

Търсете с воля и упоритост професионално развитие!

Здраве, щастие и късмет на Вас и на всички Ваши близки!

Дилян Петров

Изпълнителен директор
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Мисия на ЕП посети България във връзка с
извеждането  от експлоатация на ядрени мощности

Делегация от Комисията по

бюджетни въпроси на Европей-

ския парламент (ЕП) беше на по-

сещение в България от 28 до 30

октомври, във връзка с процеса

по извеждане от експлоатация

на спрени ядрени мощности в

АЕЦ „Козлодуй”. Ръководител на

делегацията на Европейския пар-

ламент бе г-жа Ингеборг Гресле.

Групата се съпровождаше и от

българския евродепутат Ивайло

Калфин. Централно място в ра-

ботата на мисията бе отделено

на посещението на място на

площадката на 440-мегавато-

вите блокове на АЕЦ „Козлодуй”,

което протече в рамките на

един ден. По време на посеще-

нието в Козлодуй евродепута-

тите проведоха работна среща

с Управителния съвет, мени-

джърския състав и експерти от

ДП РАО, което е оператор на

процеса по извеждането. В дело-

вата рабо- та на срещата взе

участие и зам.-министърът на

икономика- та и енергетиката

г-н Иван Айолов. Пред членовете

на Комисията по бюджетни въ-

проси бе представен планът за

извежда- не, съгласно Национал-

ната стратегия за управление

на отработено ядрено гориво и

радиоактивни отпадъци, както и

актуалното състояние на проек-

тите по извеждане, финансирани

от Европейския съюз (ЕС). В

Козлодуй представителите на

Европейския парламент посе-

тиха машинната зала на 1-4

блок, за да се запознаят с реал-

ния ход на процеса по демонтаж

на оборудването в конвенцио-

налната част на блоковете. Във

връзка с темата на посещение-

то участниците в делегацията

проведоха и допълнителни ра-

ботни срещи в Министерството

на икономиката и енергетиката,

Сметната палата и Народното

събрание. В края на посещение-

то си членовете на Комисията

по бюджетните въпроси на ЕП

обобщиха пред журналисти свои-

те впечатления от проведената

мисия в България. За начало те

поясниха, че в последните 14 ме-

сеца са провели подобни посеще-

ния и в Литва и Словакия, къде-

то ЕС също финансира извеж-

дане от експлоатация на ядрени

мощности. Г-жа Гресле изрази

своето удовлетворение от свър-

шената през трите дни работа,

благодари за полученото съдей-

ствие и резюмира основната ин-

формация, получена за проекти-

те, които се изпълняват във

връзка с извеждането. Според

преките впечатления на члено-

вете на делегацията в машин-

ната зала на 1-4 блок демон-

тажните дейности там се из-

вършват професионално и отго-

ворно, функциите и ангажимен-

тите на оператора по експлоа-

тация на ядрени мощности –

АЕЦ „Козлодуй”, и оператора по

извеждане от експлоатация –

ДП РАО, вече са ясно разграни-

чени, което гарантира, че про-

ектите се управляват макси- 

мално коректно от гледна точка

на финансирането им.  
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      Асамблеята на донорите на одобри нови пет проекта 

На 14 и 15 ноември 2013 г. в
Лондон се състоя зимната сесия
на Асамблеята на донорите на
Международен фонд „Козлодуй”
(МФК). Изпълнителният дирек-
тор на Държавно предприятие
„Радиоактивни отпадъци” –
Дилян Петров, и експерти от
предприятието бяха част от
българската делегация, която се
предвождаше от министъра на
икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев. В работата
на Асамблеята взеха участие
представители на Европейската
комисия, която осъществява мо-
ниторинг на изразходването на
средствата от европейските
донори, и представители на Ев-
ропейската банка за възстано-
вяване и развитие, която адми-
нистрира финансирането.
По време на заседанията беше
докладван ходът на дейностите
по извеждане от експлоатация
за последното шестмесечие, в
т. ч. – демонтажните работи на
1-2 блок на АЕЦ „Козлодуй”, про-

цедурата по оценка на въздей-
ствието върху околната среда
на извеждането от експлоата-
ция на 1-4 блок и др.
В резултат на оценката на на-
предъка в дейностите по извеж-
дане Асамблеята одобри подпис-
ването на пет нови финансови
споразумения (грантове) на
стойност над 13,5 млн. евро за
реализация на технически про-
екти по извеждането. Друго
важно споразумение, одобрено в
Лондон, осигурява подкрепа при
осъществяване на Програмата
по извеждане от експлоатация
по отношение на човешките ре-
сурси – заплатите на работе-
щите на 1-4 блок на АЕЦ „Коз-
лодуй” в периода 2014-2016 г.
Грантът е на стойност около
35 млн. евро.
Заедно средствата за проекти,
одобрени от юнската Асамблея,
общата стойност на защитено
финансиране от Европейския
съюз за процеса по извеждане
надхвърли 100 млн. евро за една

година, което е най-големият
обем средства в историята на
взаимодействието с МФК.
С решение на Асамблеята от 1
януари 2014 г. към ДП РАО за уп-
равление ще бъде прехвърлено
съоръжението за плазмено изга-
ряне на радиоактивни отпадъци,
което досега беше ангажимент
на АЕЦ „Козлодуй”.
„Получихме съгласието на доно-

рите за всички проекти, по
които кандидатствахме, защо-
то те са много добре аргумен-
тирани като необходими за ус-
пешната реализация на процеса
по извеждане. Освен това, в ре-
зултат на изводите от актив-
ния европейски мониторинг на
изразходването на безвъзмезд-
ната помощ, ДП РАО получи до-
верието на институциите за
пълна коректност при реализа-
цията на финансовите спораз-
умения.”, коментира след
Асамблеята Дилян Петров.

На 6 декември 2013 г. успешно бе завършена операция по изрязване и транспортиране на 30-тонен мо-
нолитен къс от стомано-бетонната конструкция на Системата за автоматично гасене на полето.
Това е конструкцията, която е държала цялата валова линия на първи турбогенератор, поради което
бетонът е с изключително висока якост и съдържа презапасена армировка.
В операцията за първи път реално бе приложена технологията за рязане с диамантено въже, като

пробните прорези бяха направени на 13 ноември. Около 3 седмици продължи рязането на първия еле-
мент от конструкцията, която е с дебелина на бетона от 60 см. „Това беше една много точно прове-
дена операция – като планиране, синхрон на екипа и като изпълнение.”, коментира главният инженер на
СП „ИЕ – Козлодуй” Пламен Петков, след като отстраненият бетонен елемент бе положен на площадка
за временно съхранение в рамките на Машинна зала.
Машината за рязане с диамантено въже е най-ефектив-

ният начин за премахване на големи бетонни конструк-
ции. Предимството на този тип технология е, че няма
ограничение за дълбочината на рязане. Дейностите се
извършват с голяма прецизност, а в резултат се получа-
ват елементи с по-дребни габарити, които не изискват
големи разходи при преработка. Доставката на уникал-
ното за България съоръжение бе извършена през м. март
т. г. и е осигурена с безвъзмездна помощ от Междунаро-
ден фонд „Козлодуй” в подкрепа на дейностите по извеж-
дане от експлоатация на спрените блокове.



4 5факти бр. 23, 2013 година факти

От 2007 г. между ДП РАО и Ин-

ститута за радиоактивни еле-

менти (ИРЕ), гр. Фльорус, Бел-

гия, е установено двустранно

сътрудничество, което се фи-

нансира от министерството на

икономиката на Белгия във връз-

ка с изпълнението на програма-

та на белгийското правител-

ство за подкрепа на повишава-

не на безопасността на ядрени-

те инсталации в страните от

Централна и Източна Европа.

Темите на двустранното сът-

рудничество се определят кон-

кретно за всяка година, като

предложенията се одобряват от

финансиращата институция.

През 2013 г. предмет на дву-

странното сътрудничество

между ДП РАО и ИРЕ e едносед-

мично практическо обучение в

ИРЕ на двама специалисти от

СП „ПХРАО – Нови хан”, което

се проведе в периода 1- 6 декем-

ври. Акцент в обучението бе

поставен върху сравнение на ме-

тоди за определяне на алфа-

излъчващи радионуклиди: чрез

алфа-спектрометрия и чрез

течно-сцинтилационна спектро-

метрия.

За участие в обучението бяха

номинирани Росица Караиванова,

р-л група ИО”, и Ива Тодоранова,

специалист „Лицензиране”,

които са участвали в предиш-

ните проекти по двустранното

сътрудничество. Задължително

условие за включване на двама-

та специалисти беше сериозна-

та аналитична подготовка, за

да представят по време на обу-

чението радиохимичните мето-

дики и практики, прилагани в

радиоекологичния мониторинг в

СП „ПХРАО – Нови хан”.

Обучение в Института за радиоактивни елементи – Белгия

Екипът на Специализирано поделение „Радиоак-

тивни отпадъци – Козлодуй” посрещна последния

месец от 2013 година със 105% изпълнение на

производствената програма за преработка на

течни РАО. 

Към 30 ноември изпълнението на програмата за

преработка и кондициониране на твърди пресуеми

и непресуеми (метални) РАО беше 93.5%  от

предвиденото за годината. Планът за дезактива-

ция към същата дата бе изпълнен на 91%.

В СП „РАО – Козлодуй” очакват до края на 2013

година производствената програма да бъде пре-

изпълнена по всички направления на дейността. 

СП „РАО – Козлодуй” очаква преизпълнение 
на годишната си производствена програма

Одобрен ОВОС за „Извеждане от експлоатация
на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” 
На 1 ноември 2013 г. ДП РАО –
в качеството си на възложи-
тел, официално получи Реше-
ние по оценка на въздействие
върху околната среда № 8-
6/2013 г. за извеждане от екс-
плоатация на блокове 1-4 на
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Докумен-
тът бе издаден от Министер-
ството на околната среда и
водите (МОСВ). 
На 16 октомври на свое заседа-
ние Висшият експертен екологи-
чен съвет на МОСВ одобри
осъществяването на инвести-
ционно предложение на ДП РАО
за „Извеждане от експлоатация
на блокове 1-4 на АЕЦ „Козло-
дуй”. 
Решението е взето на основа-
ние чл. 99, ал. 2 от Закона за
опазване на околната среда, чл.
19, ал. 1 от Наредбата за усло-
вията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху
околната среда (Наредбата за
ОВОС) и във връзка с чл. 31 от
Закона за биологичното разнооб-
разие и чл. 39, ал. 12 и 13 от На-
редбата за условията и реда за
извършване на оценка на съвмес-
тимостта на планове, програми,

проекти и инвестиционни пред-
ложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони.
Инвестиционното предложение
предвижда извеждане от екс-
плоатация (ИЕ) на 1-4 блокове
на АЕЦ „Козлодуй” с реактори
тип ВВЕР-440/230. Те са въведе-
ни в експлоатация в периода от
1974 г. (първи блок) до 1982 г.
(четвърти блок). Предвидената
територия за нуждите на из-
веждането от експлоатация на
блоковете се намира на площад-
ката на атомната централа.
В процеса на анализ и оценка на
стратегията за извеждане от
експлоатация, предвид всички
технически, икономически и со-
циални аспекти и на базата на
международния опит е избрана и
одобрена алтернативата за не-
прекъснат демонтаж. Основни-
те характеристики на тази ал-
тернатива са непрекъснатият
демонтаж на оборудване и съо-
ръжения и постоянният процес
на управление на отпадъците,
както и контролиране (наблюда-
ване) на Зоната за безопасно
съхранение, отговарящо на всич-
ки изисквания за опазване на

околната среда и радиационна
защита.  
Приетият подход цели осъщес-
твяване на плавен преход между
отделните етапи. Актуализира-
ната стратегия за непрекъснат
демонтаж при извеждане от
експлоатация на блокове 1-4 на
АЕЦ „Козлодуй” включва два ос-
новни етапа: 
Етап 1: Подготовка и контро-
лиране на безопасно съхранение
на Реакторни отделения 1 и 2 и
демонтаж на оборудването
извън Зоната на безопасно съх-
ранение; 
Етап 2: Отложен демонтаж на
оборудването в рамките на Зо-
ната на безопасно съхранение и
освобождаване на сградите от
регулаторен контрол. 
Заключителният етап на
процеса по ИЕ е закриване и
рекултивация.
Инвестиционното предложение
не засяга защитени територии
по смисъла на Закона за защите-
ните територии и не попада в
границите на защитени зони по
смисъла на Закона за биологич-
ното разнообразие. 

От 11 до 14 ноември 2013 г. във

Виена се проведе Седмият еже-

годен форум на Международната

мрежа за извеждане от експлоа-

тация.

Участници в срещата бяха екс-

перти от 25 държави членки на

МААЕ, които са членове на Меж-

дународната мрежа за извеж-

дане от експлоатация и Мрежа-

та за управление и възстановя-

ване на околната среда (Enviro-

net). Българският оператор по

извеждане от експлоатация –

ДП РАО, беше представен от

Деница Дишкова – експерт „Ли-

цензиране” в управление „Между-

народни проекти”. Тя разказа

подробности за срещата.

В продължение на два дни са

били дискутирани теми и опит,

свързани с извеждане от експло-

атация на ядрени съоръжения и

възстановяване на околната

среда. Интересен акцент в ра-

ботата на форума е представ-

лявал стартът на нова информа-

ционна мрежа в областта на из-

веждането от експлоатация на

ядрени съоръжения: IDN Decom-

missioning Wiki, която се управ-

лява и поддържа от Международ-

ната мрежа за извеждане от

експлоатация, като част от ин-

формационната платформа на

МААЕ. Всеки участник в среща-

та е имал възможността да

публикува в новата информаци-

онна мрежа предварително под-

готвения от него „казус” във

връзка с проект в областта на

извеждане от експлоатация на

ядрени съоръжения. Темата „Из-

веждане от експлоатация на

блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”

вече е публикувана в IDN Decom-

missioning Wiki по време на Го-

дишната среща и информацията

е достъпна за всички членове на

Интернет страницата на Меж-

дународната мрежа за извеж-

дане от експлоатация.

Информация за процеса по извеждането – достъпна в специализиран сайт

СП „ПХ РАО – Нови хан” изпраща още една успешна година с безаварийно работещи оборудване и сис-
теми и изпълнена производствена програма в точно съответствие с плановете. През изтичащата 2013
година в поделението продължи осъществяването на част от заложената инвестиционна програма,

приоритетно насочена към подобряване на инфраструктурата
в целия комплекс на хранилището.
Един от последните реализирани проекти в тази насока е из-
граждане на подпорна стена на сграда „Административно об-
служване”, в съответствие с предписанието на органите за
технически надзор и анализа от проведените геоложки наблю-
дения.
СП „ПХ РАО – Нови хан” се готви да отбележи през след-
ващата година половинвековен юбилей. В тази връзка се
предвижда провеждането на редица публични и информаци-
онни събития.

Хранилището край Нови хан в навечерието на 50-та годишнина
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Елена Бацарова, отговорен счетоводител, ГУ
За първи път се организира подобна среща,
всички колеги от сектора се видяхме „на живо”,
запознахме се, което е много хубаво, защото
иначе контактуваме само задочно. Хубаво е, че
се срещнахме и очи в очи с одиторите. Пред-
стои ни много работа, но съм убедена, че тя ще
бъде улеснена заради личния контакт, това под-
обрява комуникацията. Засегнаха се много важни
теми, намерихме и общи решения. Много разчи-
таме на единната счетоводна политика и на ме-
тодиките, които ще произтекат от нея.  

ДП РАО създава специфична счетоводна политика
На 21 и 22 ноември 2013 г. в Козлодуй се състоя семинар на тема „Счетоводна политика на ДП РАО”. В
обучението бяха включени икономическите екипи, занимаващи се с финанси и счетоводство, планиране и
отчет, от всички поделения и Главното управление (ГУ) на предприятието. Лектори на семинара бяха
одитори от RSM BX, член на RSM International, шестата по големина в света международна организация
на независими компании, предлагащи специализирани професионални услуги в областта на: независимия
финансов одит; бизнес и данъчни консултации; счетоводни услуги и услуги, свързани с управление на чо-
вешките ресурси, в т. ч. HR одит. За акцентите по време на семинара, за основните изводи и за пол-
зите от него споделиха някои от участниците в работата на форума.

Изабела Джалъзова – управля-
ващ партньор в RSM BX
Поводът за срещата бяха уве-
личението на обема на работа
на ДП РАО, специфичният харак-
тер на дейността му, разгръща-
нето на извеждането от екс-
плоатация и съответно необхо-
димостта всичко това да бъде
отразено вярно и честно във фи-
нансовите отчети така, както
се изисква от международните
стандарти и така, както само-
то предприятие държи да спаз-
ва. Това беше основанието за
тази първа работна среща, на
която реално стартира проце-
сът по разработване на специ-
фичната счетоводна политика
на ДП РАО с разглеждане на
първия проект на документа.
Дейността на предприятието е
уникална и на практика няма
счетоводни стандарти, които
да обхванат неговата специфи-
ка, а единствените указания,
които могат да се открият в
международните правила, са
максимално да се спазват общи-
те принципи. Пред нас стои про-
фесионалното предизвикател-
ство да открием вярното съот-
ветствие със съществуващите
правила и норми, наистина инте-
ресна и сложна задача. За нашия
екип е гордост, че работим с
ДП РАО, защото е факт, че

взаимодей-
стваме с
много орга-
низации, но
това пред-
приятие
няма аналог.
Целият про-
цес – и на
преглед на
процесите,
и на оценка
на контролите, и въобще об-
щият комплекс от финансово-
счетоводни дейности наистина
е новаторство и за нас е чест
да работим съвместно по създа-
ване на политика, която е един-
ствена по рода си. 
Срещнахме се с целия финансо-
во-счетоводен състав, като во-
деща роля в организацията и
провеждането на срещата има-
ше финансовият директор – г-жа
Коркинова, което още веднъж
доказва, че на най-високо управ-
ленско ниво ДП РАО се стреми
към изграждане на счетоводна
политика, съответстваща на
всички международни стандар-
ти. В лицето на участниците в
срещата видяхме силно мотиви-
рани хора, с огромно желание да
съдействат и да участват в
процеса по създаване на счето-
водната политика на ДП РАО. 

Игнат Игнатов, гл. счетово-
дител, ръководител на отдел
„Счетоводен”, ГУ
Смятам, че семинарът  беше
едно добро начинание, което
даде възможност на всички ко-
леги да изкажат мнение, да за-
познаят останалите със специ-
фични проблеми от ежедневната
си практика, да предложат ре-
шения. Лично за мене това беше
особено ценно. Важно е и че оди-
торите добиха впечатления „на
терен” и вече през друга призма
гледат на някои от проблемите.
Мисля, че инициативата за под-
обни срещи и съвместна работа
на всички екипи заедно с одито-
рите непременно трябва да бъде
продължена.

Марияна Хърлечанова, ръково-
дител сектор „Финасово-сче-
товоден”, СП „ИЕ – Козлодуй”
По време на семинара се обсъди
счетоводната политика на ДП
РАО и приложението й в отдел-
ните поделения с цел уеднаквя-
ване на начина на работа. Сре-
щата беше много ползотворна,
като всеки участник изказа
своето виждане за необходи-
мостта от промени в полити-
ката – така че да бъдат удовле-
творени всички поделения и да
работим през една гледна точ-
ка. С това ще се подобри рабо-
тата ни, ще се види най-точно
представянето на резултатите
и ще се постигне уеднаквяване
на приходи и разходи. 
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Общо три социално значими
проекта на Община Козлодуй по-
лучиха одобрение за изпълнение
през 2013 г. от МИЕ 

.По първия проект се изграждат
модулни автобусни спирки, като
през тази година ще бъдат пос-
тавени 14 единични, 6 двойни
автоспирки и 4 павилиона само
на територията на града, а
през 2014 г. се предвижда ин-
сталиране на още 15 съоръжения
в другите населени места на
общината. Общата стойност на
проекта е 176 901 лева. Предви-
дено е и финансиране на втория
етап от изграждането на ханд-
балното игрище в с. Гложене с
изкуствена настилка – доофор-
мяне на площадката, изграждане
на трибуните за зрители, под-
ходи, тротоари и паркинг. За-

вършването на иг-
рището ще трае 6
месеца и ще струва
95 714 лева. С тре-
тия проект се под-
новяват детските
съоръжения в детс-
ките градини на об-
щината, като за
всяка са предвидени
по общо 9 броя
люлки, катерушки,
пързалки. Общата

стойност на проекта е 58 770
лева. 

В с. Нови хан чрез средства от
фонд „РАО” се финансира втори
етап от проекта за градски
парк. През тази година финанси-
ране е предвидено и за с. Габра,
което се намира в близост до
Постоянното хранилище за РАО.
Там се очаква да се изгради ком-
бинирана 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 проме-
ните в Закона за безопасно из-
ползване на атомната енергия,
където е записано, че общините
и населените места, в района
на които се експлоатира или е

одобрено или разрешено изграж-
дане на съоръжение за управле-
ние на РАО, могат да получават
финансиране на проекти и дей-
ности за устройство и разви-
тие на територията. 

В помощ на обществени проекти в общините 
домакини на съоръжения за РАО

Огнемир Симов – кмет на с. Хърлец
„Съоръженията не са подменяни от времето на
построяването на детската градина, в годините
само са добавяни някои нови. Постарахме се първо
да премахнем всички остарели и опасни за децата
катерушки. Обновяването стана възможно благода-
рение на присъствието на ДП РАО в Община Козло-
дуй, в резултат на което е реализиран не един
проект. Надяваме се сътрудничеството ни да про-
дължи – и за следващата година имаме планове за
проект, ще кандидатстваме и вярваме, че ще полу-
чим одобрение от Министерството на икономиката
и енергетиката.Дворчето на детската градина - с. Хърлец

с. Бутан

с. Гложене

с. Нови хан

Откриване на втори етап от проекта
за обновяване градски парк - Нови хан

БЛИЦ
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„БЕСЕДИ В ЗЕЛЕНО” 
е подготвен от екипа на

Информационен център на ДП РАО – Козлодуй.
Контакти: тел. 0973/ 8 00 96; е-mail: info_center@dprao.bg

бр. 23, 2013 година 

На 14 октомври Богомил отпразнува вто-
рия си рожден ден с торта и много подаръци.
Макар и само двегодишен малкият мъж вече
проявява ясно изразени интереси и наклон-
ности – по всичко личи, че ще обича бързите
и мощни мотори, което безспорно наследява
от таткото Александър Тодоров – шофьор в
СП „ПХРАО – Нови хан”. През годините Алек-
сандър е многократен шампион по мотоцик-
летизъм. Богомил се забавлява с батко и
мама, като играе футбол с тях. Той е добро
и послушно дете и е любимец на всички у
дома.

В най-горещите дни от лятото, през месец
август, семейството на Красимир Яначков –
манипулант в СП „ПХРАО – Нови хан”, се сдоби
с момченце Крис. Сега той вече е на три ме-
сеца и има мерките на израстно дете, тежи
7 кг и половина и е висок цели 70 см. Придобил
е вече навици, наложени му от строгия режим
на мама, от която е наследил синия цвят на
красивите си очи. Все още си похапва на всеки
3 часа, но съвсем скоро ще се наложи хране-
нията да се поразредят. Изразява мнението си
посредством гу-
кане и понякога
с плач, но ви-
наги реагира с
усмивка, когато
чува гласовете
на мама и тати.
Обича разход-
ките навън и
кротко да спи в
удобната
детска количка,
което удоволет-
ворява щастли-
вите родители. 

Емилия и Михаела

Емилия е на 8 години и е ученичка във втори клас.
Да пише, чете и да гледа детски сериали са нейните
любими занимания, но най-много обича да рисува.
. Михаела е на 6 години и е в последна подготви-
телна група в детската градина. Нейното най-голямо
желание е да стане ученичка, също като кака си в
„голямото” училище. Игрите са нейно любимо занима-
ние. И двете момиченца с удоволствие играят игри
на компютър. Тяхната майка Валентина Димитрова –
счетоводител в СП „ИЕ – Козлодуй”, е много щаст-
лива с двете си деца, които носят много смях и ра-
дост у дома.

Крис

Богомил


