
   Издание на ДП „Радиоактивни отпадъци”– брой 25, 2014 г.

Уважаеми колеги,

Нека си пожелаем предстоящата 

2015 година 

да е щедра и спорна за всички, да реализираме
високи постижения, да надградим

професионализма си, а нашите семейства да се
радват на здраве, уважение и топлина.

Весело посрещане на 

КОЛЕДНИТЕ и НОВОГОДИШНИТЕ

ПРАЗНИЦИ!

Ръководството на ДП РАО

На 27 ноември 2014 г. предсе-
дателят на Агенцията за ядрено
регулиране (АЯР) – ст.н.с.  д-р
Лъчезар Костов, официално
връчи на изпълнителния дирек-
тор на ДП РАО – Дилян Петров,
лицензии за извеждане от екс-
плоатация на спрените 1 и 2
блок на АЕЦ „Козлодуй”. Срокът
на лицензиите е 10 години, а
дейностите, които се разреша-
ват с тях, ще се извършват от
СП „Извеждане от експлоатация
1-4 блок”.
До този момент дейността на

ДП РАО на първите два блока на
АЕЦ се регламентираше от ли-
цензии за експлоатация на бло-
кове 1 и 2 като съоръжения за
управление на радиоактивни от-
падъци, чрез които се разреша-
ваха само операции по демон-
таж в конвенционалната нера-
диоактивна зона на съоръжения-
та. С новите лицензии АЯР
определя условията, чрез които
реално може да започнат дей-
ностите по извеждане в контро-
лираната зона на двата блока.

По време на връчването д-р
Лъчезар Костов подчерта:
„Предметът и обхватът на ли-
цензията са описани в 13 стра-
ници. В нея са определени изис-
кванията по безопасност при
провеждане на цялостния процес
по извеждане от експлоатация.
В обхвата влизат компоненти-
те, системите и конструкциите
на съоръженията, както и пло-
щадката им. Дейностите, които
се разрешават с лицензията, са:
дезактивация, демонтаж, управ-

ление на материали и РАО от
извеждането, управление на
площадката на ядреното съо-
ръжение и други дейности, кои-
то подпомагат изпълнението на
условията на лицензиите.
Лицензиантът се задължава да
извършва дейностите съгласно
Закона за безопасно използване
на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).”
. От своя страна г-н Петров ко-
ментира: „За добро или лошо,
процесът по извеждане на ядре-
ни мощности от експлоатация
се случва за първи път в
България. Няма да скрия, че не
беше лесно да се отговори на
изискванията на Агенцията за
тази дейност. Трудните момен-
ти бяха свързани на първо мяс-
то с човешкия фактор, беше
важно да се работи с хората
внимателно – те трябваше да
преодолеят отделянето си от
атомната централа, да се зае-
мат вместо с експлоатация –

с работа по извеждане на ядре-
ните блокове. На второ място,
съставянето на документите
изискваше много съсредоточе-
ност, осмисляне и редакции и
това е обяснимо – за първи път
се създават подобни документи,
бяхме длъжни да предвидим на-
пълно нови фактори от гледна
точk на безопасността. Да не
забравяме, че в периода на под-
готовка на документацията два
пъти провеждахме структурни
промени в специализираното по-
деление за извеждане, съгласно
изискванията на Европейската
банка за възстановяване и раз-
витие, която финансира възна-
гражденията на работещите.
Преминахме дълъг и сложен път
в процеса на лицензиране и сме
много признателни на екипа на
регулиращия орган за разбиране-
то и за изключително конструк-
тивната ни съвместна работа.”

ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
НА ПЪРВИ И ВТОРИ БЛОК



новини                                бр. 25, 2014 година2

На 17 и 18 ноември 2014 г. в
Лондон се проведе втората за
тази година Асамблея на донори-
те на Международен фонд „Коз-
лодуй”, който подпомага безвъз-
мездно процеса по извеждане от
експлоатация на спрени ядрени
мощности.
В работата на форума взеха
участие представители на
страните донори, на Европей-
ската комисия, на Европейската
банка за възстановяване и раз-
витие – като администратор на
средствата от Фонда, и получа-
телите на безвъзмездната по-
мощ. В състава на българската
делегация бяха включени пред-
ставители на Министерството
на енергетиката, ДП РАО и АЕЦ
„Козлодуй”.
По време на Асамблеята беше

отчетен напредъкът по проек-

тите, подпомагани от МФ „Коз-
лодуй”. От страна на ДП РАО
беше докладван прогресът на
дейностите, свързани с изпълне-
нието на Програмата за извеж-
дане от експлоатация и изграж-
дането на Националното храни-
лище за ниско- и средноактивни
радиоактивни отпадъци (НХ
РАО). Експертите от Предприя-
тието представиха и аргумен-
тираха проекти, които се нуж-
даят от финансиране за следва-
щия шестмесечен период, за
които ще се вземе решение през
лятото на 2015 г.
От страна на донорите беше
оповестено, че всички заявени
от ДП РАО проекти на лятната
сесия през 2014 г. са получили
одобрение и ще бъдат финанси-
рани на обща стойност прибли-
зително 25 млн. евро. В резул-

тат на това се очаква в нача-
лото на следващата година да
бъдат подписани грантови дого-
вори, чрез които да се осигури
финансовата подкрепа. Най-зна-
чимите проекти, които ще
бъдат реализирани със средст-
вата от МФ „Козлодуй”, са „Уп-
равление на общостанционни
съоръжения и сгради”, което е
свързано с физическото отде-
ляне на инфраструктурата на
спрените 1-4 блок от работещи-
те мощности на АЕЦ „Козлодуй”,
и „Рехабилитация на пътя за
площадка „Радиана”, с който се
осигурява финансиране за осно-
вен ремонт на силно компроме-
тирана 13-километрова отсечka
от републиканския път гр. Коз-
лодуй – с. Хърлец.

Донорската Асамблея на МФ „Козлодуй” одобри проекти,
свързани с извеждането на ядрени мощности

В началото на месец ноември
2014 г. започна реализацията на
един от ключовите проекти за
напредъка на процеса по извеж-
дане – изграждането на Цех за

раздробяване и дезактивация на
материали, получени в хода на
извеждането. Проектът включва
проектиране, строителство на
сграда, доставка, монтаж, изпи-

тания и пускане на машини за
раздробяване на повърхностно
радиоактивно замърсени мате-
риали, както и на оборудване за
суха, водна, химична и електро-
химична дезактивация на мате-
риалите от демонтираното обо-
рудване на блокове 1-4 на АЕЦ
„Козлодуй”.
След преминаването на мате-

риалите през Цеха, те ще се
опаковат в палети и ще се на-
сочват към съоръжението за из-
мерване и освобождаване от
регулаторен контрол.
Целта на проекта е да се из-

гради съоръжение за безопасно,
ефективно технологически и фи-
нансово управление на материа-
лите, получени в процеса на
извеждане от експлоатация.
Планира се Цехът да бъде за-

вършен и предаден за експлоа-
тация през м. март 2017 г.
Строителството на съоръже-
нието се финансира от Между-
народен фонд „Козлодуй”.

Започна изграждане на Цех за преработка на 
материалите от извеждане от е  ксплоатация 
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   Постоянното хранилище край
Нови хан е построено в начало-
то на 60-те години на миналия
век по съветски проект с първо-
начална цел да съхранява радио-
активни отпадъци от изследо-
вателския реактор ИРТ-2000 от
Атомната научно-изследовател-
ска база при Физическия инсти-
тут на БАН. 
Със заповед № 72 от 28 юли

1960 г. на Председателя на то-
гавашния регулаторен орган –
Комитета за използване на
атомната енергия за мирни цели
(КИАЕМЦ) при Министерски
съвет (МС), е създадена Коми-
сия, която се задължава до 1
септември същата година да
проучи и установи най-подходящ
микрорайон за строителство на
могилници с дезактивационен
пункт за нуждите на Физическия
институт при БАН и останали-
те институти и учреждения в
страната, които работят с
радиоактивни материали. 
Условията, на които е трябва-

ло да отговаря площадката за
изграждане на съоръжения за
преработване и погребване на
РАО, са определени от Времен-
ните санитарни правила за ох-
рана на почвата, водата и въз-
духа от радиоактивни вещества
на Държавната санитарна ин-
спекция. Търсенето на подходя-
ща площадка е ограничено в
рамките на Софийска област,

тъй като основните
генератори на ра-
диоактивни отпа-
дъци са в столица-
та. Разгледани са
седем потенциално
пригодни за изграж-
дане на съоръжения
за погребване на
РАО площадки, от
които се определя
за „най-подходяща
площадка” теренът,
разположен вляво от
шосето Нови хан –
мина „Чукурово”, на 6.5 км от с.
Нови хан и на 35 км от най-голе-
мия генератор на радиоактивни
изотопи – София.

Според доклада на КИАЕМЦ, из-
пратен в МС: „Площадката от-
говаря на всички теренни, гео-
ложки, стопански и хигиенно-са-
нитарни изисквания за подобен
род съоръжения.” Институтът
за ядрени изследвания и ядрена
енергетика – БАН (ИЯИЯЕ, при-
емник на Физическия институт)
е определен за оператор на хра-
нилището.

През м. октомври 1962 г. започ-
ва експлоатацията на съоръже-
нието, като постепенно се из-
граждат постоянните хранилищ-
ни единици, в които постъпват
за съхранение първите радиоак-
тивни отпадъци. 
Официалното откриване на

съоръжението се случва през м.
октомври 1964 г. Екс-
плоатацията се осъ-
ществява от малък
екип научни работ-
ници и помощен пер-
сонал. През 1994 г.
КИАЕМЦ спира вре-
менно от експлоата-
ция Хранилището за
привеждането му в
съответствие със
съвременните изиск-
вания за такъв вид
съоръжения и за пре-
дотвратяване на ра-

диационна авария. 
През септември 2000 г. в из-

пълнение на Решение на МС
складираните за 6 години в ЦИХ
отпадъци са извадени и прево-
зени до ПХРАО – Нови хан. 
Реконструкцията на хранили-

щето и прилежащата инфраст-
руктура за физическа защита са
подкрепени финансово от МААЕ
в рамките на проект БУЛ/4/005
„Повишаване на безопасността
на ПХРАО – Нови хан”. 
През м. юли 2006 г. ДП РАО

получава първата лицензия за
експлоатация на ядрено съоръ-
жение за управление на РАО на
площадка „Нови хан”. ПХРАО –
Нови хан и имуществото му се
предоставя безвъзмездно за
управление на ДП РАО.
Нов етап в развитието на хра-

нилището се открива с проект
по програма ФАР, чрез който са
доставени и монтирани инста-
лация за преработка на течни
радиоактивни отпадъци; инста-
лация за циментиране на РАО;
абразивна дезактивация и преса
за намаляване на обема на вто-
рични РАО, както и нова ста-
ционарна и преносима дозиме-
трична апаратура. В рамките на
този проект е построено и
въведено в експлоатация съоръ-
жението „Гореща камера” (един-
ствено в България) за обработка
на радиоактивни отпадъци.

Хранилището край Нови хан – с половинвековен юбилей
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От 17.01.2014 г. влезе в сила нов Правилник за устройството и дейността на ДП РАО, отразяващ проме-
ните в дейността на персонала, свързани с промените по извеждане от експлоатация на спрените ядрени
мощности. 

14-15.02.2014 г. – „Празник на меда”. Пчеларите от района и жителите на гр. Козлодуй отпразнуваха най-
сладкия празник на територията на града. Събитието бе организирано за седма поредна година от ДП РАО.
Акцент в изданието му през 2014 г. бе участието на проф. Христо Мермерски, който изнесе лекция на
тема: „Лечебните свойства на меда и пчелните продукти”. 

19.02.2014 г. В Главно управление на ДП РАО се състоя делова среща между изпълнителния директор Дилян
Петров, председателя на Управителния съвет Петър Димитров и експерти на Предприятието и делегация
на посолството на Франция в България. Срещата беше по инициатива на френската страна с личното
участие на Н. Пр. Ксавие Лапейр дьо Кабан, посланик на Франция в България. Предмет на разговора беше
развитието на ядрената енергетика с особен акцент върху един от важните сегменти – управлението на
РАО, генерирани от работата на ядрените инсталации и извеждането им от експлоатация.

През месец февруари 2014 г. успешно приключи поредният проект на Групата за управление на проекти
(ГУП ИЕ-НХ) към ДП РАО – доставен беше телескопичен манипулатор с 3D-платформа, работна площадка с
кранова лебедка, 5-тонен кран и палетна вилица. Модерната комбинирана машина служи за демонтаж на
баци, тръбопроводи и други съоръжения, които по технологични причини се намират извън обсега на инста-
лираните в Машинна зала на блокове 1-4 кранове.

25.03.2014 г. Общински съвет – Козлодуй одобри решение по искане на ДП РАО за изработване на проект
за Подробен устройствен план за определяне на трасе и сервитути на временен път за достъп до площад-
ка „Радиана”.

28.03.2014 г. Четиридесет ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Нови хан, заедно с техните препо-
даватели и директора на училището Йорданка Божинкова посетиха ПХ РАО – Нови хан. Децата са членове
на клуб „Млад журналист”. 

В началото на месец април 2014 г. на заседание на Комисията по бюджетни въпроси на ЕП бе представен
докладът от посещението й в България. Визитата, която беше проведена през октомври 2013 г., касаеше
процесите по извеждане от експлоатация на спрените ядрени мощности в контекста на безвъзмездно фи-
нансиране на част от дейностите със средства от Европейския съюз. В заключение Европарламентът
оцени положително процеса по извеждане от експлоатация на спрените ядрени мощности.

07-08.04.2014 г. ДП РАО се включи в двустранен форум в областта на ядрената индустрия по покана на
посланика на Франция – Н. Пр. Ксавие Лапейр дьо Кабан и директора на Агенцията „Юбифранс” за България –
Марк Дьобелс. Срещата включваше представители на 16 френски компании в областта на ядрената индус-
трия.

15.04.2014 г. В навечерието на Великден се състоя Празник по повод финала на ежегодния конкурс „Нашето
зелено бъдеще”, организиран от ДП РАО. В седмото издание се включиха 450 деца от Община Козлодуй,
които представиха 85 творби, създадени индивидуално или в творчески екип.

08.06.2014 г. С достойно тържество ДП РАО отбеляза десетата си годишнина. Стартът на Празника
беше даден в ремонтираната сграда на НЧХМ „Христо Ботев 1879”. Към честването на юбилея се присъе-
диниха ръководството, служители от всичките поделения и много гости – представители на Министер-
ството на икономиката и енергетиката, Агенцията за ядрено регулиране, Института за ядрени
изследвания и ядрена енергетика, на местната власт, на партньорски организации. Почетни гости бяха и
личности с принос през годините на развитието на ДП РАО.

27-28.06.2014 г. Лятната асамблея на МФ „Козлодуй”, състояла се в Лондон, събра представители на стра-
ните донори, ЕК и ЕБВР. В състава на българската делегация бяха представители на МИЕ, ДП РАО и АЕЦ
„Козлодуй”. ДП РАО отчете напредъка по проектите за извеждане и развитието на процеса по лицензиране.

На 02.07.2014 г. бе направена символичната „първа копка” на площадката на бъдещото Национално храни-
лище за ниско- и средноактивни РАО (НХ РАО). На церемонията Дилян Петров – изпълнителен директор на
ДП РАО, Ира Стефанова – главен инженер на НХ РАО, представители на изпълнителя, проектантите и
строителния надзор на проекта за изграждане на идустриалната ограда на площадка „Радиана” подписаха
необходимите документи за започване на строителните дейности.

17.07.2014 г. Общински съвет – Козлодуй уважи искането на ДП РАО за предоставяне на възмездно право
на строеж на нова сграда за Информационен център на Предприятието.

В началото на септември 2014 г. се проведе XII Национална работническа спартакиада на енергетиците.
Участието на спортистите от ДП РАО приключи с второ комплексно място. От 92 души през тази година
бяха сформирани 28 отбора, благодарение на което ДП РАО успя да излъчи състезатели във всичките 16
спортни дисциплини на Спартакиадата.

20.09-03.10 2014 г. АЯР проведе комплексна проверка за готовността за издаване на лицензии за извежда-
не от експлоатация. Проверката на територията на СП „ИЕ 1-4 блок” бе заключителен етап от продължи-
телната работа за преглед на цялата документация за лицензиране, внесена в Агенцията в началото на
2014 г.

08-09.10.2014 г. ДП РАО бе домакин на планирана работна среща с представители на ЕК и ЕБВР. По време
на визитата представителите на ЕС посетиха СП „РАО – Козлодуй”, Машинна зала на 1-4 блок и площадка
„Радиана”. Заключението на екипа от ЕС: „Има добър прогрес по всички проекти, извършена е широка дей-
ност, работи се с необходимата динамика по възложените проекти”.

В края на октомври 2014 г. влезе в сила разрешението за строеж и започна изграждането на Цех за раз-
дробяване и дезактивация по проект 12а на ГУП-ИЕ-НХ. Строителството на съоръжението се финансира от
Международен фонд „Козлодуй”.

На 17-18.11.2014 г., в Лондон се проведе втората за тази година Асамблея на донорите на МФ „Козлодуй”.
ДП РАО отчете прогреса на дейностите по извеждане от експлоатация. От своя страна донорите обя-
виха, че всички предложени за реализизация проекти в първата половина на 2015 г. получават одобрение и
ще бъдат финансово подкрепени в размер на приблизително 25 млн. евро. 

ЮБИЛЕЙНАТА ГОДИНА – ДАТИ И СЪБИТИЯ

На 27.10.2014 г. председателят на
Агенцията за ядрено регулиране –
ст. н. с. д-р Лъчезар Костов офици-
ално връчи на изпълнителния дирек-
тор на ДП РАО – Дилян Петров,
лицензии за извеждане от експлоа-
тация на спрените 1 и 2 блок на
АЕЦ „Козлодуй”. Срокът на лицен-
зиите е 10 години, а дейностите,
които се разрешават с тях, ще се
извършват от Специализирано под-
еление „Извеждане от експлоатация
1-4 блок”.
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С второ комплексно място приключи ДП РАО
съревнованието си в XII Национална работническа
спартакиада на енергетиците. Без да се променя
съществено числеността на спортната делегация
(92 души) през тази година бяха формирани общо 28
отбора, благодарение на което за първи път ДП
РАО успя да излъчи състезатели във всичките 16
спортни дисциплини на Спартакиадата. Престиж-
ното място в крайното класиране се дължи на
добрата екипност на отборите и тяхната предва-
рителна подготовка. За отличния финален резултат
имат принос златните медалисти в седем спорта:
плажен волейбол и волейбол в зала – жени; теглене

на въже – мъже; дартс – жени; тенис на корт – мъже; тенис на маса – жени и мъже. Достойното
второ място завоюваха и отборите по фут- бол, тенис на корт – жени, волейбол (плажен и в зала) –
мъже, спортна стрелба – мъже. Ценни са постиженията на отбора по теглене на въже и на
футболистите, изиграли много оспорван тежък финал срещу тима на ТЕЦ „Марица Изток – 2”.
Поздравления за своя дебют заслужиха и състезателите по бадминтон, стрийтбол и плуване.

Спортните постижения на отборите на
ДП РАО за 2014 година
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Приключи Седмият фотоконкурс на тема: 
„МАГИЯТА НА ДИВИТЕ ЦВЕТЯ” 

Тази година темата, която беше избрана за фотоконкурса,
предизвика най-голям интерес в седемгодишната история на
събитието. Участниците, които изпратиха свои уникални
снимки, са 25 души – представители от всички поделения на
Предприятието. На фотографиите присъстват много редки
и екзотични ендемични видове. Ето някои от тях: „Родопски
силивряк”, представен от Светослав Димитров – „ПХ РАО –
Нови хан”; „Кръглолистна росянка”, изпратена от Георги Узу-
нов – ГУП; „Сърцевиден дланокоренник” (вид орхидея) на Евге-
ния Христова – „ПХ РАО – Нови хан”; „Кръглоглав челядник” с
автор Сергей Михейкин – ГУП; „Планинско вятърче”, изпра-
тена от Пламен Радованов – ГУП; „Вероника”, снимка на Ма-
риана Георгиева – СП „ИЕ 1-4 блок”; „Лунария”, представена
от Емил Райков – СП „ИЕ 1-4 блок” и още други интересни и
красиви видове цветя и храсти. Много от фотографите из-
пратиха снимките с тяхното описание, което показа голе-
мия интерес и личното отношение към конкурса.

Благодарим на всички колеги, представили хубавите снимки на диви цветя за изработването на
фирмения календар за 2015 година!

На 13 ноември 2014 г. група уче-
ници от Професионална гимназия
по механоелектротехника и
електроника – Бургас и препода-
ватели от Бургаски свободен
университет (БСУ) посетиха
площадката на спрените ядрени

мощности. Те разгледаха част
от Машинна зала, влязоха в ко-
мандната зала на 4 блок и ви-
дяха реакторното отделение на
1 и 2 блок през обзорното
стъкло. Месец преди това в СП
„Извеждане от експлоатация 1-4

блок” с образователна цел гос-
туваха и студенти от БСУ.
„Благодарим Ви за прекрасната
организация при нашето посеще-
ние!”, написа впоследствие ръко-
водителят на групите – доц.
Камен Сейменлийски.

Посещение на ученици и преподаватели от БСУ в
СП „Извеждане от експлоатация 1-4 блок”
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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: Infocenter@dprao.bg
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Виктор. В най-горещите дни на това лято
Виктор навърши две години. Живее в гр. Пле-
вен с мама, тати, дядо и баба Галя Генчева,
специалист ТРЗ в СП „РАО – Козлодуй”. За
Виктор тя споделя: „Много е миличък, не прави
бели, не спира да говори при това с необикно-
вено смислени изречения”, което й носи най-
голямата радост в живота, изпитана досега.
Едва навършило една година и десет месеца,
момченцето вече жъне първия си успех – без
да греши то брои от 1 до 10. Детето е много
подредено, никога не размества подредбата на
предметите, които ползва. Обича да слуша
приказки и да му четат книжки. Любимото му
произведение е „Маша и Мечока”, обича всички
животинки, но все още си няма домашен люби-
мец. Виктор е успял да посети морския браг и
през двете изминали лета.

Иво и Светлин са две прекрасни деца и растат в
хубавото село Гложене, имат много приятели и
съученици, с които споделят учение, игри и заба-
ви. Иво е на 12 години и мечтае вече да е голям,
да продължи да се състезава в спортовете – фут-
бол и хандбал. „Харесвам училището, в което уча,
всички предмети са ми интересни, но най-обичам
уроците по математика, там всичко е точно и не
се изисква да разкрасявам нещата”.
Светлин е по-малкият брат, учи във втори клас.
Той все още се нуждае от помощ при писане на
домашните упражнения от мама Ирена Трифонова,
работеща на „Санпропусков режим” в СП „ИЕ 1-4
блок”. За децата си Ирена споделя: „Палави са, но
в същото време са много подредени и послушни
синове”. Светли обича да рисува и на раздяла с
нашия екип обещава, че следващата година с го-
лямо удоволствие ще участва във Великденския
конкурс за деца, организиран от ДП РАО – „Наше-
то зелено бъдеще”.


