
Издание на ДП „Радиоактивни отпадъци” – брой 20, 2013 г.

На 26 февруари 2013 г. Държав-
но предприятие „Радиоактивни
отпадъци” получи лицензии за
експлоатация на блокове 3 и 4
на АЕЦ „Козлодуй” като съоръ-
жения за управление на радиоак-
тивни отпадъци, които подле-
жат на извеждане от експлоа-
тация. В тази връзка бяха пре-
кратени лицензиите на атомна-
та централа за експлоатация на
двата 440-мегаватови блока в
експлоатационен режим.
Документите бяха връчени от

д-р Сергей Цочев – председател
на Агенцията за ядрено регули-
ране, лично на изпълнителния ди-
ректор на Предприятието –
Дилян Петров. Официалното
връчване на лицензиите се осъ-
ществи в присъствието на д-р
инж. физ. Майя Матеева – дирек-
тор „Безопасност и качество” в
ДП РАО, и на инж. Борислав
Станимиров – заместник-пред-
седател на АЯР.
Като пряко следствие от но-

вите лицензии между ДП РАО и
АЕЦ „Козлодуй” беше постиг-
нато споразумение за прехвърля-
нето на специалистите от 3-ти
и 4-ти блок, досега – служители
на атомната централа, към
Държавното предприятие. От
страна на АЕЦ „Козлодуй” е

представен списъч-
ният състав на не-
обходимия персонал
за обслужване на
блокове 3 и 4 спо-
ред условията на
лицензията за уп-
равление на два-
та блока като съо-
ръжения за радио-
активни отпадъци.
Всички процеси,

свързани с чети-
рите „малки” бло-
кове, са в отговор на поетия 
от българската държава анга-
жимент за извеждането им от
експлоатация. През месец ноем-
ври 1999 г. българското прави-
телство и Европейската коми-
сия подписаха Меморандум, с
който България поема ангажи-
мент за затваряне и извеждане
от експлоатация на блокове 1-4
на атомната електроцентрала.
В резултат на това и четирите
блока бяха затворени в догово-
рените срокове – 1-ви и 2-ри в
края на 2002 г., а 3-ти и 4-ти в
края на 2006 г. 
С Решение на Министерски

съвет от 2008 г., 1-ви и 2-ри
блок бяха обявени за съоръжения
за управление на РАО, като за-
едно с необходимото движимо

имущество бяха предоставени
на ДП РАО. През 2010 г. АЯР из-
даде лицензии на ДП РАО за екс-
плоатация на първите два блока
като съоръжения за управление
на РАО и прекрати лицензиите
на АЕЦ „Козлодуй” за експлоата-
цията им в състояние „Е”. По
аналогичен начин – с правител-
ствено решение от 21 ноември
2012 г. отговорността за бло-
кове 3 и 4 беше възложена на ДП
РАО, а връчената лицензия за
управлението им като съоръже-
ния за РАО е етап от цялост-
ната законова процедура за
бъдещото безопасно извеждане
от експлоатация на четирите
блока, съгласно международния
ангажимент на страната. 

Лицензии за 3-ти и 4-ти блок 
като съоръжения за РАО
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Ход на демонтажните дейности на 1-ви и 2-ри блок

Висока оценка за дейностите по извеждане от експлоатация

В началото на 2013 г. усилията
на СП „ИЕ – Козлодуй” бяха насо-
чени към изрязване, демонтаж,
транспортиране до площадка за
временно съхранение и допълни-
телно раздробяване на конден-
заторните снопове на Турбо-
генератор – 1 (ТГ-1). В резулат
на това за първи път беше дос-
тигната Кота „Нула”. Натрупа-
ният опит позволи да бъде изра-
ботен оптимален инженерен
подход, който специалистите
прилагат в момента при изряз-

ването на тръбни-
те снопове на три-
те кондензатора на
ТГ-1 и ТГ-2. В съ-
щото време други
екипи напълно осво-
бодиха от метал-
ната обшивка и
изолационната ва-
та първите два
даератора в Машин-
на зала, в началото
на месец март започнаха демон-
тажните дейности по третия

даератор.
Междувременно, успешно беше

реализирано транспортиране на
демонтирано оборудване извън
територията на АЕЦ, в резул-
тат на което се освободиха
площадките за временно съхра-
нение. Транспортирането на
общо 632 тона компоненти ста-
на възможно след освобождаване
от регулаторен контрол на ме-
талните съоръжения, извършено
със Заповед на председателя на
Агенцията за ядрено регулиране,
след прецизно радиологично об-
следване на всеки елемент от
демонтираното оборудване.

На 21 февруари 2013 г. в Люк-
сембург се състоя съвещание на
Комитета за подпомагане на
извеждането към Европейската
комисия. Срещата се провежда
веднъж годишно и има за цел да
представи напредъка на Литва,
Словакия и България по изпълне-
ние на програмите, свързани с
извеждането и финансирани от
общността.  В българската де-
легация бяха включени предста-
вители на Министерството на
икономиката, енергетиката и
туризма, на ДП РАО и на АЕЦ
„Козлодуй”.
„Информацията, представена

от МИЕТ, за напредъка по из-
веждането беше посрещнатa
категорично положително от
членовете на Комитета”,
съобщи Ира Стефанова, един от
участниците от страна на ДП
РАО по време на срещата. Тя
разказа още, че предложението
за Комбиниран програмен про-
дукт на Предприятието за дей-
ностите, финансирани от Меж-
дународен фонд „Козлодуй” за
2013 г., е получило одобрение от
участниците в съвещанието.
„Това е много важна стъпка за

нас”, коментира изпълнителният
директор на ДП РАО – Дилян

Петров, като посочи, че резул-
татът от съвещанието е
ключов етап и базова предпос-
тавка за проектите, които се
договарят с Асамблеята на
донорите на Международен фонд
„Козлодуй”. Той подчерта още,
че в пакета планирани дейности
са включени и мероприятията по
изграждане на Националното
хранилище за ниско- и средно-
активни радиоактивни отпадъци
– важен приоритет в процеса по
извеждане от експлоатация.
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Нов международен консултант за проектите по извеждане

На 24 януари 2013 г. изпълни-
телният директор на Държав-
но предприятие „Радиоактивни
отпадъци” – Дилян Петров,
подписа договор с междунаро-
ден консултант към Групата
за управление на проекти (ГУП)
за извеждане от експлоа-
тация на 1-4 блок в Козлодуй.
Консултантът е консорциум
между Empresarios Agrupados,
Испания (водеща компания) и
Nuvia, Великобритания. Срокът

за изпълнение на
ангажиментите
по договора е три
години. 
„Вярвам, че

сключването на
днешния договор
ще допринесе за
ускоряване и ус-
пешно изпълнение
на всички предви-
дени проекти в
процеса по безо-

пасното извеждане от екс-
плоатация на малките блоко-
ве.”, заяви Дилян Петров.
Новоизбраният консултант

ще приеме в рамките на три
месеца работата от досегаш-
ния изпълнител на дейността.
Консорциумът ще съветва

ДП РАО по инженерните дей-
ности, управлението на проек-
ти и по изпълнението на
тръжните процедури по

правилата на Европейската
банка за възстановяване и раз-
витие (ЕБВР). Консултантът
ще се грижи и за спазването
на всички изисквания за макси-
мално щадене на околната
среда при реализацията на
проектите. 
Процедурата по избор на

консултанта е проведена съг-
ласно всички изисквания на
ЕБВР и Международен фонд
„Козлодуй” и е отнела почти
една година. Първоначален ин-
терес към проекта са прояви-
ли над десет компании, а в
кратката листа са останали
пет. 
Консорциумът ще консултира

ДП РАО и във връзка с проек-
та за изграждане на Национал-
ното хранилище за ниско- и
средноактивни радиоактивни
отпадъци. 

Подробният устройствен план
(ПУП) – План за регулация и за-
строяване (ПРЗ) на площадка
„Радиана” за изграждане на На-
ционалното хранилище за ниско-
и средноактивни радиоактивни
отпадъци (НХРАО) бе оконча-
телно одобрен със Заповед на
Министерството на благоуст-
ройството и регионалното раз-
витие. 
Законовата процедура за одоб-

рение на ПУП – ПРЗ е сложна,
свързана с много време и с ко-
муникация с многобройни инсти-
туции. Процесът продължи по-
вече от 2 години и за ПУП –
ПРЗ дадоха свои становища и
препоръки над 15 различни дър-
жавни ведомства, агенции, об-
щински институции и органи-
зации от комуналния сектор.
През месец април м. г. бе прове-
дено и обществено обсъждане в
Община Козлодуй, според изиск-

ванията на законодателството.
Одобрението на ПУП – ПРЗ е

ключов момент за хода на про-
екта за изграждане на НХРАО,
което трябва да влезе в екс-
плоатация през 2015 г., както е
заложено в Националната стра-
тегия за управление на ОЯГ и
РАО и в Решение на МС № 683
от 25.07.2005 г. Успешно завър-
шената процедура е предпос-
тавка ДП РАО да получи разре-
шение за строеж на Национал-
ното хранилище. На
този етап Предприя-
тието напълно пос-
тига сроковете, за-
ложени в предвари-
телния график за
изграждането на
НХРАО. 
Успоредно със зако-

новите процедури по
одобрение на ПУП –
ПРЗ през есента на

2012 г. бяха проведени дейности
по разчистване на площадка
„Радиaна”, бяха очертани про-
секи за оформяне на подходи по
главната ос на модулите на
бъдещото съоръжениe, прове-
доха се изследвания за прецизно
определяне на котата на заля-
гане на плиоценските седимен-
ти и се провеждат планирани
мероприятия от предексплоата-
ционния мониторинг.

Подробният устройствен план на площадка 
„Радиана” –  окончателно одобрен
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Пето юбилейно издание на Празник на меда

а пета поредна година Държавно
предприятие „Радиоактивни отпа-
дъци” и пчеларите от Община Козло-

дуй организираха инициативата Празник
на меда, която стана традиция за града и
региона. Празникът се проведе в два по-
редни дни, което даде пълната възмож-
ност на всички желаещи да посетят
изложението. Тази година бяха привлечени
пчелари от цялата страна. Продуктите,
предложени на изложението, което всяка
година радва посетителите, бяха богата
гама от висококачествен мед и пчелни из-
делия. В съпътстващата програма на по-
сетителите бяха предложени кремове с
лечебни и козметични свойства със със-
тавки от пчелни продукти, ръчно израбо-
тени картички, и специализирана лите-
ратура на издателство „Еньовче”. По
време на Празника посетителите имаха

възможност да дегустират не
само мед, а и вина от извест-
на българска изба – гр. Русе, и
млечни продукти, произведени
и представени от екомандра –
с. Градешница. „Пътят на 36-
ти пехотен козлодуйски полк
през войните” е първата
книга на издателство „Мост
медиа” – Козлодуй, което също
бе представено по време на
събитието. Тази година об-
щият брой на хората, посе-
тили Празника, надвиши 950
души.

Дилян Петров, изпълнителен

директор на ДП РАО, официално откри

събитието като подчерта, че с този

Празник в продължение на пет години,

ДП РАО дава възможност на пчеларите

от региона да покажат своята екологична

продукция. Официалните гости на Праз-

ника бяха: Владимир Уручев, евродепутат,

и Румен Маноев, кмет на Община Козло-

дуй, които приветстваха производители-

те и всички присъстващи в залата. При-

състваха още: Мая Занева, председател

на ОбС, Калин Стануков, главен секретар

на АЕЦ „Козлодуй”, и кметовете на сели-

щата на Общината. Няколко дни преди съ-

битието, пристигна видеообръщение от

Мария Габриел, евродепутат, която при-

ветства участниците в Празника и из-

рази своята готовност и в бъдеще да

помага за развитието на

бранша на европейско рав-

нище. Много настроение и

хубаво време съпътстваха

Празника. В съботния ден

цели семейства имаха въз-

можност да си изберат ме-

дени изкушения и ръчно

изработени мартенички за

предстоящата красива бъл-

гарска традиция Баба

Марта. Посетителите по-

лучиха като подарък за спо-

мен от Празника екологич-

на торбичка. В края на

втория ден инициативата

завърши с официално за-

криване от организато-

рите – ДП РАО, на което

бяха връчени грамоти за

цялостен принос и участие

в Празника. Всеки от

участниците получи суве-

нир за спомен. Към закри-

ването се присъедини и

Сдружение „Жените в яд-

рената индустрия” – пар-

тньор на инициативата,

внесе допълнително наст-

роение със специални но-

минации в резултат на

прецизна дегустация на

различните видове мед.

Принос за Празника имаха

и доброволците от Об-

щински детски комплекс,

които ентусиазирано ока-

заха помощ на организа-

торите на Информацион-

ния център на ДП РАО.

З

Дилян Петров, изпълнителен директор на ДП РАО: „С този празник в продължение на пет години даваме възможност на
пчеларите от региона да покажат своята продукция. Обхватът се разширява с всяка изминала година и към изложението вече
се присъединяват и други производители на различни продукти с екологичен характер и с ярък контекст за опазване и защита
на околната среда и хората, което е основна мисия и цел на ДП РАО.”

Мария Габриел, евродепутат (във видеообръщение): „…Също така имахме едно прекрасно събитие в края на миналата година
– успяхме да реализираме конференция в Европейски парламент, посветена на пчеларския сектор и изложение на българските
пчелни продукти. Искам да използвам случая и да поздравя пчеларите от Козлодуй, които бяха мои гости в Европейския
парламент и достойно представиха България. Заедно показахме разнообразието на родното ни пчеларство и висококачествения
български мед.” 

Владимир Уручев, евродепутат: „Тази традиция е от голямо значение. Пчеларите и производителите на пчелни продукти са
доста интересни хора, много интелигентни и много топли хора. Впечатленията ми от миналогодишното издание на Празника са
незабравими, такива ще бъдат и новите, които ще натрупам сега. Миналата година заедно с Мария Габриел поехме няколко
ангажимента и мога смело да потвърдя, че нещата започнаха да се случват.”

Румен Маноев, кмет на Община Козлодуй: „Радвам се, че ДП РАО взема отношение, участва и подпомага пчеларството и пче-
ларите и им дава възможност да представят уникалните за здравето и красотата на хората продукти. Пожелавам все такова
упорство и последователност в усилията на ДП РАО, което изпълнява важни проекти, за да бъде защитен и запазен поминъкът
на хората, а заобикалящата ни природа – опазена и за идващите поколения.”
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СП „РАО – Козлодуй” започна изпълнението 
на годишната си програма

В началото на 2013 г. бе прове-
дена плановата техническа под-
дръжка на линия „Течни РАО” в
СП „РАО – Козлодуй”. По време
на кампанията бяха извършени
дейности по ремонт и профилак-
тика на съоръжението. В сре-
дата на месец март линията бе
въведена в експлоатация след
необходимите пускови изпита-
ния.
Специализираното поделение

започна изпълнението на Годиш-
ната си комплексна програма по
приемане, преработка и конди-
циониране на радиоактивни от-
падъци, генерирани при работа-
та на АЕЦ „Козлодуй” и в про-
цеса на извеждане от експлоа-
тация на спрени мощности. В
СП „РАО – Козлодуй” ще про-
дължи обработката и на т. нар.
„исторически” отпадъци, разпо-

ложени на пло-
щадка „Варово
стопанство”. 
Годишният

план на поде-
лението пред-
вижда за 2013
г. преработ-
ката на 410
кубични метра
течни РАО.
От атомната
централа са
заявени за
предаване в
СП „РАО –
Козлодуй”
1085 кубични метра пресуеми
РАО и 30 тона непресуеми (ме-
тални) РАО. В резултат на дей-
ностите по извеждане се очаква
прием на 90 кубични метра пре-
суеми и 2 тона непресуеми РАО.

Планираното количество за пре-
работка на „исторически” отпа-
дъци е съответно 258 кубически
метра – пресуеми, и 10 тона не-
пресуеми РАО. 

На 7 март 2013 г. група офи-
цери от Министерството на
отбраната (МО) бяха на посеще-
ние в СП „ПХ РАО – Нови хан”. 
В делегацията бяха включени

специалисти от структурите
на ядрената, химическата,  био-
логическата защита и екология
в МО и Българската армия. 
Целта на визитата беше за-

познаване със съоръженията,
процедурите и технологиите,
свързани с управлението на РАО
и радиационната защита, като
част от повишаване на нивото
на професионална подготовка на
военните в областта на източ-
ниците на йонизиращи лъчения.
В продължение на много години

МО и ДП РАО успешно осъщест-
вяват съвместни дейности по
управление на РАО, собстве-

ност на МО и Българската
армия.
Планира се сътрудничеството

между МО и ДП РАО да про-
дължи още през настоящата го-
дина с обучение на специалисти
от МО и кур-
санти от во-
енните
училища в ра-
диохимичните
и физичните
лаборатории
на СП „ПХРАО
– Нови хан”.
Военните са
проявили жела-
ние да посе-
тят отново
съоръжението
в Деня на
отворени

врати през есента, те ще гос-
туват и през следващата го-
дина във връзка с 50-та
годишнина на хранилището.

Делегация на Министерство на отбраната 
посети хранилището край Нови хан
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   На 26-27 февруари 2013 г. 

ДП РАО беше домакин на семи-
нар за представители на нацио-
нални и регионални медии. По
време на срещата журналис-
тите бяха запознати с всички
актуални моменти в дейността
на ДП РАО. Форумът в Козлодуй
беше открит от изпълнителния
директор на Предприятието –
Дилян Петров, който взе учас-
тие в цялата делова програма
на срещата и направи подробни
коментари в отговор на много-
бройните въпроси на участни-
ците. 
Маргарита Коркинова – дирек-

тор „Финансово-счетоводно оси-
гуряване”, запозна журналисти-
те с основните моменти в рабо-
тата на ДП РАО през изтекла-
та 2012 година. Тя разясни и
спецификата на финансиране на
дейностите в Предприятието
чрез националните фондове –
„Радиоактивни отпадъци” и
„Безопасно извеждане от екс-
плоатация”, и Международен

фонд „Козло-
дуй”. Предста-
вителите на
медиите на-
учиха още и за
механизмите
на контрол и
управление на
средствата
чрез обосновка
на годишна и
тригодишна
бюджетна
рамка на Пред-
приятието. 
Ходът на дейностите по из-

граждането на Националното
хранилище за ниско- и средноак-
тивни радиоактивни отпадъци
(НХРАО) беше втората акцен-
тирана тема. Ира Стефанова –
главен инженер на СП „НХРАО”,
разказа за постигнатото дотук
по проекта и за предстоящото
му развитие, като увери, че хра-
нилището ще бъде въведено в
експлоатация според планира-
ните срокове – през 2015 г.

Главният инженер на СП „ИЕ –
Козлодуй” – Пламен Петков, раз-
каза за процесите на демонтаж
на оборудване в нерадиоактив-
ната част на спрените 1-ви и 2-
ри блок. 
На втория ден от семинара

журналистите получиха възмож-
ност да посетят Машинна зала,
където станаха свидетели на
операция по демонтаж и транс-
портиране на последния едрога-
баритен елемент от първи кон-
дензатор на Турбогенератор – 1. 

Среща с журналисти

Официалната Интернет стра-
ница на ДП РАО с адрес
www.dprao.bg отскоро е с на-
пълно променен дизайн в стре-
меж за постигане на съот-
ветствие със съвременните
тенденции в една от най-дина-
мичните области на обществе-
ното пространство – глобал-
ната мрежа. Новият сайт е и с
променена функционалност с ак-
цент върху бързо търсене на ин-
формация и лесни връзки между
свързани проекти и новини. Сай-
тът притежава и няколко на-
пълно нови секции, сред които и
„Видео”. За необходимостта от
достъпна аудиовизуална инфор-
мация свидетелства фактът, че
само за 5 дни филмът за дей-

ността на ДП РАО е гледан
през сайта от повече от 70
души. Интернет-страницата
предвижда и друго удобство за
посетителите, които следят
актуалните новини, веднъж ме-

сечно ще се излъчва бюлетин –
дайджест на новините за пе-
риода. За целта е необходимо
само да се направи e-mail абона-
мент от началната страница на
сайта.

Нова визия на сайта на ДП РАО
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В самото начало на месец февруари, на един от най-
българските празници в народния календар – Трифон
Зарезан, Томислав отпразнува първия си рожден ден.
Момченцето ходи, което му дава възможност да задо-
воли любопитството си за света, и има 8 зъбчета.
Томи е толкова лъчезарен, че успява да зареди с
настроение всички около себе си. Голям чистник е и
помага на мама с прахосмукачката, изцапаните
дрешки поставя в барабана на пералнята и ги изважда
пак сам. С удоволствие помага в пазаруването на
татко си Ивайло Николов, манипулант – старши в СП
„РАО – Козлодуй”.

Росен
На 10 февруари първородното внуче на нашата колежка Ро-
сица Гуркова – ръководител отдел „Безопасност” в дирекция
„Безопасност и качество”, навърши една годинка. Първият
рожден ден на малкия Росен беше отбелязан с много пода-
ръци от любящите родители, баби и дядовци. Малчуганът е
голямата радост и гордост на баба Роси, от която е нас-
ледил не само името, но и лъчезарната си усмивка. 

Много от служите-
лите на ДП РАО посе-
тиха петото
юбилейно издание на
Празник на меда със
своите деца, които
ентусиазирано се от-
дадоха на изкушение-
то да дегустират
мед, да вкусят млечни
продукти и най-вече
да се докоснат до ма-
гията в изработката
на ръчни изделия – су-
венири и мартеници,
като сами си ги сът-
ворят.

Томислав 




