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В навечерието на светлите Коледни и Новогодишни празници бих

искал – от името на ръководството на Държавно предприятие „Радио-

активни отпадъци” и лично от свое име, да отправя към Вас пожелание,

за здраве и сполука във всяко начинание.

Радвам се, че мога да Ви поздравя с един безспорен факт, а именно –

2012-та се нарежда сред поредицата успешни години в историята на 

ДП  РАО. Нека си припомним, че: бяха реализирани планираните цели

за модернизация и продължение на безопасното и сигурно преработ-

ване и съхранение на радиоактивни отпадъци на територията на Репуб-

лика България; беше постигнат отличен резултат и голям напредък при

демонтажа на нерадиоактивно оборудване на първите два спрени ядрени

блока; Националното хранилище придоби първоначална „видимост”

на площадка „Радиана”, а техническият проект на съоръжението е прак-

тически готов; ДП РАО получи държавно доверие да стопанисва и 3 и

4 блок. 

Зад тези общи успехи стоят усилията, добрата организация и високото

качество на работа на всеки от вас – работещите в Предприятието. Бла-

годарение на Вас ДП РАО затвърди ролята си на организация, която

разбира и упражнява поетата отговорност и към настоящите, и към бъ-

дещите поколения.

Каква ще бъде настъпващата година – също ще зависи от нас. Затова

нека и през новата 2013 година продължим заедно да преодоляваме

предизвикателствата в следването на нашата мисия чрез ежедневен доб-

росъвестен и компетентен труд.

Уважаеми колеги,
На 21 ноември 2012 г., със

свое решение, Министерският
съвет обяви блокове 3 и 4 на
АЕЦ „Козлодуй” за съоръжения за
управление на радиоактивни от-
падъци, промени статута им от
публична в частна държавна
собственост и ги предостави за
управление на Държавно пред-
приятие „Радиоактивни отпа-
дъци” (ДП РАО). С решението се
изпъл- няват поетите задълже-
ния на България по Договора за
присъединяване към Европейския
съюз за окончателно спиране и
извеждане от експлоатация на
четирите 440-мегаватови бло-
кове на АЕЦ „Козлодуй”.
Обединяването на спрените за
извеждане от експлоатация яд-
рени блокове и обявяването им
за съоръжения за управление на
РАО ще оптимизира цялостния
процес и ще помогне да се нама-
лят разходите за експлоатация
на работещите блокове на
атомната електроцентрала.
Преминаването на 3 и 4 блок
към ДП РАО ще създаде условия
за спазване на безопасността и
изискванията на нормативната
уредба. Предприятието е един-
ственият титуляр на лицензия-
та за експлоатация на съоръже-
ния за управление на РАО, вклю-
чително и на площадката на
АЕЦ „Козлодуй”, е записано още
в правителственото решение.

ДП РАО ЩЕ СТОПАНИСВА ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ БЛОК КАТО 
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ

Колеги, нека си пожелаем една щедра и спорна 

година за всички, изпълнена с нови перспективи, с

ползотворни дела и високи постижения. Нека душите

ни се изпълнят с доброта, 

а домовете ни – със здраве и топлина!

Весели празници!

Дилян Петров

Изпълнителен директор
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Създаването на поделението е
следствие от решение на бъл-
гарското правителство от 25
юли 2005 г., с което на ДП РАО
беше възложено да изгради На-
ционално хранилище за кратко-
живеещи ниско- и среднорадио-
активни отпадъци до 2015 г.
Шест години по-късно, на 7 де-
кември 2011 г., ангажиментът
на държавата бе потвърден в
най-висока степен с допълнение
към решението на Министерски
съвет, с което проектът за из-
граждането на хранилището на
площадка „Радиана” получи ста-
тут на обект с национално
значение и на национален
обект.
СП НХРАО не е самостоятелно
юридическо лице. Структурата

му е аналогична на тази в оста-
налите поделения на ДП РАО. То
ще се ръководи от главен инже-
нер, на чието подчинение ще са
технолог, експерти по инвести-
торски контрол и лицензиране и
други специалисти, които ще
осигуряват хода
на проекта в 
съответствие
със сегашния му
етап. Съставът
им е около 15
души.
Междувременно,
стартира и про-
цедура за проек-
тиране и
изграждане на
оградно съо-
ръжение, което

ДП РАО СЪЗДАДЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПОДЕЛЕНИЕ ЗА
ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА РАО

На 1 ноември 2012 г. официално бе регистрирано Специализира-
но поделение „Национално хранилище за радиоактивни отпадъци”
(СП НХРАО) в рамките на Държавно предприятие „Радиоактивни
отпадъци” (ДП РАО). 

ще очертае физически терена,
върху който ще бъде построено
хранилището.
В рамките на ДП РАО, освен но-
восъздаденото поделение, функ-
ционират още 3 специализирани
поделения: „Постоянно хранили-
ще за радиоaктивни отпадъци –
Нови хан”, „Радиоактивни отпа-
дъци – Козлодуй” и „Извеждане
от експлоатация – Козлодуй”.

На 7 ноември 2012 г. площадка
„Радиана” посетиха представи-
тели на консорциума, избран да
осъществи предексплоатацио-
нен хидрогеоложки мониторинг
и геохимични анализи на терена
на бъдещото Национално храни-
лище за ниско- и средноактивни
радиоактивни отпадъци.
Консорциумът се състои от
„Нюклиър Нешънъл Лаборатори”
– компания, която работи пре-
димно във Великобритания, Се-
верна и Южна Америка и извър-
шва хидрогеоложки мониторинг,
свързан включително с изграж-
дането на подобни хранилища;
„Деконта” – чешка компания,
която има опит в Източна Ев-
ропа и Азия и основната им дей-
ност е за откриване и наблю-
дение на замърсени зони, и „Бри-
тиш джиолоджикъл сървей”. 

Питър Хилър – технически ме-
ниджър на проекта, поясни, че
мониторингът ще бъде базиран
на проби за геохимичен анализ
на почвата и водите и ще про-
дължи три години – до пуска в
експлоатация на хранилището.
Целта на изследванията е да се
създаде база данни от доекс-
плоатационния период, които да
могат да се сравняват с инфор-
мация от мони-
торинга на
околната сре-
да, след като
заработи съо-
ръжението.
Експертът
подчерта, че
така ще се
създаде въз-
можност за
адекватна ре-

акция и при най-малки различия в
данните, в съответствие със
съвременната световна прак-
тика. 
Специалистите бяха придру-
жени от Иван Петров – експерт
към ДП РАО, член на екипа,
който е отговорен за проекти-
рането, изграждането и въвеж-
дането в експлоатация на
Националното хранилище.

Подготвя се хидрогеоложки мониторинг на „Радиана”

На територията на площадка „Радиана” скоро ще приключи
основна рехабилитация на стара сграда, която ще се пре-
върне в малък лабораторен комплекс – първа база за специа-
листите на бъдещото хранилище.
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Основната цел на посещението
беше европейските донори на
средства да получат информа-
ция за напредъка на дейностите
по извеждането от експлоата-
ция и за хода на прехвърлянето
на проектите от АЕЦ „Козло-
дуй” към ДП РАО в навечерието
на Асамблеята на донорите на
Международен фонд „Козлодуй”.
На срещата присъства изпълни-
телният директор на ДП РАО –
Дилян Петров, заедно с екс-
перти на Предприятието по дис-
кутираните въпроси.
Приоритетните теми на сре-
щата бяха свързани с действи-
телното състояние на процеса
на предаването от АЕЦ на ДП
РАО на проекти и персонал; с
избора на нов консултант за
Групата за управление на проек-
тите и прехвърлянето на рабо-
тата; с актуална информация за
всички проекти в процес на из-

пълнение с акцент върху про-
блемните. 
„Срещнахме се с много ръково-
дители и консултанти, полу-
чихме техните доклади и когато
се завърнем още по-детайлно
ще се запознаем с тях”, обобщи
Саймън Мърфи – ръководител на
проект към ЕК. Той определи
срещата като много конструк-
тивна и подчерта, че на нея не
бива да се гледа като на инспек-
ция: „Целта беше на
място да проверим
как се изразходват
средствата на ев-
ропейската об-
щност. И да си
изградим мнение за
това доколко е била
полезна помощта,
осигурена от Бан-
ката”. Марк Ван-
гампеларе – ръко-
водител на проект

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СЕ ЗАПОЗНАХА
С ХОДА НА ПРОЕКТИТЕ ПО ИЗВЕЖДАНЕ НА ЯДРЕНИ МОЩНОСТИ

На 15 ноември 2012 г. представители на Европейската комисия
(ЕК) и на Европейската банка за възстановяване и развитие
(ЕВБР) проведоха в Козлодуй работна среща с екипи на Дър-
жавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) и АЕЦ
„Козлодуй”. 

към ЕК, допълни, че стремежът
е подобни срещи да се правят
през редовни интервали от
време, поне два пъти годишно,
за да се проследи какво е свър-
шено, да се поддържа директ-
ният контакт и страните да се
убедят, че взаимно се разбират.
Представителите на Европей-
ската комисия изказаха удовле-
творение от презентираните
от ДП РАО материали за хода
на демонтажните дейности. Те
ще обобщят резултатите от
работата си в Козлодуй и свои-
те впечатления в официални
доклади.

Последните изпитания на инсталация „Дунав” завършиха
От средата на месец ноември,
в рамките на по-малко от един
месец, бяха проведени последни-
те нерадиоактивни („студени”)
и след това и „горещите” изпи-
тания на инсталацията с реални
радиоактивни води.
Успешно беше завършена налад-
ката на системата за автома-
тизирано управление на съо-
ръжението (АРМОТ). След това,
с общите усилия на специалис-
тите на Възложителя – ДП РАО
и Изпълнителя – ЗАО „Атом-
стройэкспорт”, с помощта на
технолозите от ГУП МосНПО
„Радон”, бяха проведени и по-
следните „горещи” експлоатаци-
онни изпитания на инсталация-

та с реални радиоактивни раз-
твори. Подготвена е вече и ця-
лата нужна документация за
предаване на инсталацията от
Изпълнителя на Възложителя,
както и документацията за
отчет на изпълнението по Раз-
решение от Агенцията за ядрено
регулиране за въвеждане в екс-
плоатация.
Инсталация „Дунав” е предназ-
начена за очистване на течни
радиоактивни отпадъци и е мон-
тирана на територията на
Спецкорпус 1 по проект „Дос-
тавка на съоръжение за прера-
ботка на течни радиоактивни
отпадъци”, стартирал през
август 2004 г. и финансиран от

Европейската банка за възста-
новяване и развитие. От 1 юли
тази година ДП РАО пое изцяло
управлението на проекта и до
средата на месец декември бяха
завършени всички дейности по
въвеждане на инсталация
„Дунав” в експлоатация.
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Планът – приключен в края на месец ноември
В СП „РАО – Козлодуй” изпълниха план-графика си повече от месец преди
края на годината. Към 30 ноември резултатите са: 

От края на месец ноември 2012 г.
се провежда плановата техни-
ческа поддръжка на последния
предвиден участък от линията за
преработка на твърди радиоак-
тивни отпадъци в СП „РАО – Коз-
лодуй”, съобщи Красимир Тодоров
– ръководител на сектор „Под-
дръжка и ремонт”. Според утвър-
дена методика ремонтните
кампании на съоръженията в по-
делението се провеждат в перио-
ди, когато блоковете на атомна-
та централа са в експлоатация,
за да може да се осигури пълна
работоспособност на линиите за
преработка, когато тече профи-
лактика на ядрените мощности и

се генерират най-голям обем РАО.
В тази връзка поддръжката на ли-
нията за твърди РАО се провежда
по отделни участъци в рамките
на годината.
Кампаниите по техническа под-
дръжка включват: проверки на
средствата за измерване; мета-
локонтрол; контрол на заварки;
вибродиагностика от сертифици-
рани органи на помпи, двигатели,
мотор-редуктори, вентилатори и
генератори; контрол на електрод-
вигатели, апарати, вторични ве-
риги, електрически инсталации и
заземителни уредби. 
Плановата техническа поддръжка
по същество е комплекс от ре-

монтни дейности, осигуряващи
нормалната експлоатация на съо-
ръженията до следващия планиран
ремонт. Линиите се спират за
поддръжка по планов годишен гра-
фик. В рамките на кампанията се
реализират тестове, проверки,
измервания, отстраняване на
дребни недостатъци, подмяна на
консумативи, метрологичен кон-
трол, отстраняване на забележки,
констатирани при извършване на
дефектовка на оборудването.
Плановата годишна поддръжка на
линията за течни РАО започва от
началото на януари 2013 г. и ще
продължи около 3 месеца. 

Планова поддръжка на съоръжения в СП „РАО – Козлодуй”

„Преизпълнението на плана не
беше самоцел за сектор „Експлоа-
тация”, точно обратно – при
всяко годишно договаряне на коли-
чествата приемани РАО ние дек-
ларираме, че поемаме ангажимент
съобразно капацитета на линиите
за преработка.”, коментира Румен
Шишков – ръководител на сектор
„Експлоатация”. Според него, чрез
кондиционирането на РАО на
практика се произвежда безопас-
ност, т. е. повишаване на количе-
ствата приемани РАО са обратно
пропоционални на един от основ-
ните принципи на управление на
РАО, а именно тяхното минимизи-
ране. „Все пак, годината е малко
по-особена – наред с плановите
ремонти на 5 и 6 енергоблок, с
продължаващото извличане и кон-
дициониране на „исторически”
твърди РАО, ние трябваше във
всеки момент бързо да реагираме
и да сме съпричастни в подготов-
ката на АЕЦ „Козлодуй” за мисия
ОSАRТ.”

На 5 ноември СП „ПХРАО – Нови хан” посетиха представители на Агенцията за намаляване на заплахата
към Министерството на отбраната на САЩ. Посещението бе с цел да бъде извършена оценка на възможнос-
тите на национални и регионални структури на държавни институции и организации да реагират при бед-
ствия и аварии в България. Делегацията бе придружена от представители на Регионалния офис по
енергетика към посолството на САЩ, ДАНС и АЯР. В рамките на визитата бе проведена и среща на участ-
ниците в делегацията с представители на СП „ПХРАО – Нови хан”, на която бяха обсъдени текущи и бъдещи
проекти, свързани с готовността на екипа на хранилището за действия при кризи, бедствия и аварии.
Посещението в специализираното поделение на ДП РАО е своеобразна отправна точка за продължила две
седмици обиколка на американските експерти, включваща ключови пунктове на ГД „Гранична полиция”, регио-
нални центрове на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” и ДАНС.

В този момент искам да поздравя всички ръководители на групи и хо-
рата на тяхно подчинение в сектор „Експлоатация” за всеотдайната
им работа и осъзната отговорност. Благодаря на сектор „Поддръжка и
ремонт” за своевременното отстраняване  на дефектите по оборудва-
нето на линиите за преработка на РАО. Благодаря за подкрепата и
доброто менажиране на Директорa „У РАО” и на Главния инженер на
поделението. Благодаря на всички колеги в СП „РАО – Козлодуй” за доб-
рия синхрон и професионално отношение в процесите на преработка на
РАО. 

Румен Шишков, ръководител-сектор „Експлоатация”

Американски експерти посетиха хранилището край Нови хан
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Форумът беше официално от-
крит от премиерите на двете
страни – г-н Бойко Борисов и г-н
Роберт Фицо. Събитието бе
част от двудневната официална
визита на българския министър-
председател. Екип на ДП РАО бе
част от делегацията, в която
бяха включени 14 фирми, пред-
ставляващи националната ин-
дустрия. На форума присъстваха
повече от 80 фирми от 13
страни.
В рамките на изложението ДП
РАО презентира пред участни-
ците от пет страни уникалния
си за страната опит в област-
та на: събирането, транспорти-
рането, обработката, кондицио-
нирането и безопасното съхра-
нение на радиоактивните отпа-
дъци; демонтажа на спрени яд-
рени мощности и подготовката
за последващо извеждане от
експлоатация; процеса на из-
граждане на национално храни-
лище за погребване на радио-
активни отпадъци; създаването
на партньорско взаимодействие
с институции, местни общнос-
ти и власти, научни организации
и НПО. 
По време на официалното от-
криване, пред щанда на ДП РАО,
премиерът Бойко Борисов се ин-
формира за хода на демонтаж-
ните дейности на спрените 1 и
2 блок на АЕЦ „Козлодуй” в кон-
текста на скорошно изказва- не
на докладчика в Европейския
парламент Мариан-Жан Мари-
неску за изразходването на фи-
нансовата помощ от ЕС за
спрените ядрени мощности в
България, Литва и Словакия. Ма-

ринеску изрази задовол-
ството си от ускоря-
ването на процесите
по извеждане на 1-4
блок на АЕЦ „Козлодуй”
и сериозното отноше-
ние от страна на пра-
вителството и Дър-
жавно предприятие
„Радиоактивни отпа-
дъци”. Г-н Борисов по-
жела на ДП РАО да
продължи успешно да
реализира сроковете,
заложени в програмите
за демонтаж. Той пре-
поръча и популяризация
на ежегодната екоини-
циатива „Празник на
меда”, чрез която ДП
РАО подкрепя произво-
дителите на мед от
региона на Козлодуй.
В рамките на форума
екипът проведе срещи,
съгласно деловата про-
грама.

ДП РАО УЧАСТВА ВЪВ ФОРУМ В СЛОВАКИЯ
В СЪСТАВА НА ОФИЦИАЛНА ДЕЛЕГАЦИЯ

Дейността на Държавно предприятие „Радиоактивни
отпадъци” (ДП РАО) бе представена на Шестия икономи-
чески форум в град Нитра, Словакия. Република България
бе партньор на тазгодишното издание на форума, който
се състоя нa 13-14 ноември 2012 г. 

За 11-те месеца на 2012 година в Машинната зала на първите
два блока беше демонтирано нерадиоактивно оборудване в
обем 2318 тона.
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Три важни теми – предмет на вътрешен семинар
На 8 и 9 ноември 2012 г. се

проведе обучение за средния и
висш ръководен състав от
всички специализирани поделения
на ДП РАО. В него се включиха
35 души от Предприятието. По
време на семинара бяха реализи-
рани три модула. В първата
част участниците бяха запоз-
нати с теоретични постановки
и основни модели в организаци-
онната психология за работа в
екип. Презентациите бяха под-
крепени и с практически тре-

нинги и решаване на казуси в
съответствие със съвремен-
ните тенденции в този род обу-
чение.  В ролята на модератор
на модула бе Мая Игнатова – ръ-
ководител на сектор „Човешки
ресурси” в СП „РАО – Козлодуй”,
която е и лицензиран чрез евро-
пейски сертификат обучител.
„Изготвяне на годишна и триго-
дишна финансова рамка” бе те-

„Поуки в областта на диалога
между заинтересованите
страни за укрепване на нацио-
налните компетенции за погреб-
ване на РАО” бе темата на
регионален курс, организиран от
Международната агенция за
атомна енергия. Семинарът се
проведе във Варшава, Полша, в

периода 19-23 ноември 2012 г.
Българският представител,
включен в курса, бе Ангелина То-
дорова, ръководител-група ОВОС
към Главно управление на ДП
РАО. В обучението са взели
участие специалисти от раз-
лични страни на Европа, Азия и
Африка. В продължение на 5 дни

са били представени конкретни
аспекти по темата на курса от
лектори от Холандия, Англия и
Чехия. В два от дните са били
проведени упражнения за опред-
еляне на заинтересованите
страни и изготвяне на План за
включването им в процесите по
погребване на РАО.

Курс на МААЕ за публична подкрепа при погребване на РАО

мата на втория обучителен
модул.  Маргарита Коркинова –
финансов директор, изясни пред
аудиторията принципните поло-
жения за финансиране на рабо-
тата на ДП РАО. Тя подчерта
изключителната важност на
правилното и своевременно пла-
ниране на дейностите по струк-
турни звена за формиране и
убедителна обосновка на финан-
совата рамка. Присъстващите
получиха и актуална информация
за видовете процедури и тех-

ните срокове,
съгласно раз-
поредбите на
Закона за об-
ществените
поръчки.

Финалната
тема, разгле-
дана по време
на семинара,
бе свързана с
методоло-
гията за из-
числяване на

разходите, свързани с процеса
по извеждане от експлоатация
на 1-4 блок на АЕЦ.

По всеобщо мнение на участни-
ците обучението е постигнало
висок положителен ефект, по-
могнало е за систематизиране
на необходимите знания, а резул-
татите в някои случаи са над-
минали предварителните
очаквания, заявени персонално в
началото на семинара. 
Ръководството на ДП РАО от-
чита двудневното обучение
като добра практика и стреме-
жът е тя да бъде продължена в
различни формати по отделни
конкретни теми.

Ефективната комуникация и опознаване на колегите;
Най-ценното за мен беше обмяната на знания и опит;
Практическите упражнения, работата в група, решаването на казу-
си и игрите, в които участвахме;
Много интересно неформално обучение;
Съвместната работа и активното участие на групата бяха много
полезни, както за нас, така и за ръководството на ДП РАО;
Няма по-добро учене на умения за работа в екип, от това да рабо-
тиш в екип.

Из финалната анкета на обучението в отговор на въпроса: Кое
беше полезно за Вас от тренинга „Екип. Умения за работа в екип”?
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ДП РАО традиционно поддържа
близки взаимоотношения с хо-
рата от третата възраст в
стремежа си да ги информира за
актуалните моменти в своята
дейност. Повод за поредните

срещи с членовете на пенсио-
нерски клубове в селата Хърлец
и Бутан стана прожекция на по-
следния филм за работата на
Предприятието. По време на по-
следвалите неформални разго-

вори стана ясно, че пенсионе-
рите оценяват вниманието към
тях и възможността да научат
нови интересни факти в сфе-
рата на управлението на РАО.

Проекти в общините домакини на съоръжения за РАО
На 28 ноември кметът на об-
щина Козлодуй Румен Маноев и
кметът на кметство Гложене
Петко Петков прерязаха лента-
та на новоизградената спортна
площадка с изкуствена настилка
в село Гложене. Изграждането
на спортното съоръжение беше
осъществено със средства по
фонд РАО и общинско дофинанси-
ране. На откриването на пло-
щадката присъстваха още
председателят на Общински
съвет – Мая Занева, зам.-кме-
тът на община Козлодуй – Дими-
тър Попов, жители на Гложене и
хандбалния отбор на селото,
който проведе и първата си
тренировка на новоизграденото
съоръжение. Спортната пло-
щадка е многофункционална, под-

ходяща освен за хандбал и за
други спортове – футбол, бас-
кетбол и др.
Вторият проект, финансиран
чрез фонд РАО в град Козлодуй,
бе изграждане на канализацио-
нен Колектор VIА – част от го-
лемия общински проект за воден
цикъл.
Общата стойност на двете
съоръжения е 294 460 лева,
като от Фонда са осигурени
80% от тях.
С убеждението, че местни-
те общности в територии-
те, където има съоръжения
за управление на РАО, заслу-
жават специално внимание
за своята толерантност от
страна на Държавата ДП
РАО, заедно с местната

власт, предприе законодателни
инициативи, в резултат на
които районите на Козлодуй и
Нови хан през 2012 г. за първи
път получиха целево подпома-
гане за социалнозначими инфра-
структурни проекти. Средства
по тази линия се предвиждат за
следващите 20 години.

През месец ноември ДП РАО подкрепи две инициативи, свързани с
младите хора – международен проект на СОУ „Хр. Ботев”, Козлодуй,
с участието на 7 европейски страни и тематична вечер състеза-
ние на тема „Готовност и защита на населението при бедствия и
аварии”, организирана от WiN – България. 
Предприятието прие покани да се включи в празнични инициативи,
организирани от Община Козлодуй и кметство Гложене.

с. Бутан с. Хърлец
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„БЕСЕДИ В ЗЕЛЕНО” 
е подготвен от екипа на

Иформационен център на ДП РАО – Козлодуй.
Контакти: тел. 0973/ 8 00 96; е_mail: info_center@dprao.bg

бр.19, 2012 година 

Сияна е на пет месеца и се радва на пер-
фектните си мерки – висока е 70 см и тежи 8
кг. Здрава и изключително жизнена, тя вече из-
разява своите предпочитания и успява да ги
пресъздаде така, че да бъде разбрана и да пре-
дизвика бърза ответна реакция от страна на
любящите родители. Техническите комуникации
не са й чужди и въпреки многобройните играчки,
с които е заобиколена, тя проявява голям инте-
рес към дистанционното управление на телеви-
зора и към телефоните на мама и татко Иван
Братоев, който работи като специалист към
отдел „Технологично осигуряване” в Главно уп-
равление на ДП РАО.

С това стихче Грациела Петкова – специалист „Ра-
диационен и дозиметричен контрол” в СП „ПХРАО –
Нови хан” поздравява своите деца: Валентин, който е
на 6 г., и деветгодишния Петко, за нея те са най-
усмихнатите и чаровни мъже и ги нарича „принцовете
на мама”.
Валентин е най-добрият футболист на 59-то ОДЗ
„Елхица”, а Петко е пълен отличник в трети клас на
81-во СОУ. Тренира с удоволствие баскетбол.
Всяко лято те гостуват на баба и дядо в Златна
Добруджа. Морето е тяхната стихия... плуват като
големите спортисти.

„Колко сме щастливи весели да плуваме

с рибките червени, розови и златни!

Как безгрижно, волно пъргави се гмуркаме

във водите сини на морето чудно!”

Вивиан е
момиче,
което успява
да балансира
местоживее-
нето си
между два
града. През
зимата живее
в столицата,
а през лято-
то харесва да
гостува в
Козлодуй при
баба си Сил-
вия Игнатова,
която работи в
СП „РАО – Козлодуй” от самото основаване на
Предприятието, като оператор „Индивидуален
дозиметричен контрол” – старши. Сега Ви-
виан е на 1 година и 8 месеца, вече умее
добре да танцува, и с удоволствие позира
пред фотоапарат и камера. През свободното
си време си играе с конструктор, „помага” на
мама или говори по мобилния телефон с баба.
Малката госпожица не е придирчива към хра-
ната, като има предпочитания към месните
блюда, с което ще улесни баба си при пригот-
вянето на Коледното меню – на празниците
баба и внучка ще бъдат заедно.




