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

Лицензии за 3-ти и 4-ти блок
като съоръжения за РАО
На 26 февруари 2013 г. Държавно предприятие „Радиоактивни
отпадъци” получи лицензии за
експлоатация на блокове 3 и 4
на АЕЦ „Козлодуй” като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, които подлежат на извеждане от експлоатация. В тази връзка бяха прекратени лицензиите на атомната централа за експлоатация на
двата 440-мегаватови блока в
експлоатационен режим.
Документите бяха връчени от
д-р Сергей Цочев – председател
на Агенцията за ядрено регулиране, лично на изпълнителния директор на Предприятието –
Дилян Петров. Официалното
връчване на лицензиите се осъществи в присъствието на д-р
инж. физ. Майя Матеева – директор „Безопасност и качество” в
ДП РАО, и на инж. Борислав
Станимиров – заместник-председател на АЯР.
Като пряко следствие от новите лицензии между ДП РАО и
АЕЦ „Козлодуй” беше постигнато споразумение за прехвърлянето на специалистите от 3-ти
и 4-ти блок, досега – служители
на атомната централа, към
Държавното предприятие. От
страна на АЕЦ „Козлодуй” е

представен списъчният състав на необходимия персонал
за обслужване на
блокове 3 и 4 според условията на
лицензията за управление на двата блока като съоръжения за радиоактивни отпадъци.
Всички процеси,
свързани с четирите „малки” блокове, са в отговор на поетия
от българската държава ангажимент за извеждането им от
експлоатация. През месец ноември 1999 г. българското правителство и Европейската комисия подписаха Меморандум, с
който България поема ангажимент за затваряне и извеждане
от експлоатация на блокове 1-4
на атомната електроцентрала.
В резултат на това и четирите
блока бяха затворени в договорените 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 заедно с необходимото движимо

имущество бяха предоставени
на ДП РАО. През 2010 г. АЯР издаде лицензии на ДП РАО за експлоатация на първите два блока
като съоръжения за управление
на РАО и прекрати лицензиите
на АЕЦ „Козлодуй” за експлоатацията им в състояние „Е”. По
аналогичен начин – с правителствено решение от 21 ноември
2012 г. отговорността за блокове 3 и 4 беше възложена на ДП
РАО, а връчената лицензия за
управлението им като съоръжения за РАО е етап от цялостната законова процедура за
бъдещото безопасно извеждане
от експлоатация на четирите
блока, съгласно международния
ангажимент на страната.
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Ход на демонтажните дейности на 1-ви и 2-ри блок
В началото на 2013 г. усилията
на СП „ИЕ – Козлодуй” бяха насочени към изрязване, демонтаж,
транспортиране до площадка за
временно съхранение и допълнително раздробяване на кондензаторните снопове на Турбогенератор – 1 (ТГ-1). В резулат
на това за първи път беше достигната Кота „Нула”. Натрупаният опит позволи да бъде изработен оптимален инженерен
подход, който специалистите
прилагат в момента при изряз-

ването на тръбните снопове на трите кондензатора на
ТГ-1 и ТГ-2. В същото време други
екипи напълно освободиха от металната обшивка и
изолационната вата първите два
даератора в Машинна зала, в началото
на месец март започнаха демонтажните дейности по третия

даератор.
Междувременно, успешно беше
реализирано транспортиране на
демонтирано оборудване извън
територията на АЕЦ, в резултат на което се освободиха
площадките за временно съхранение. Транспортирането на
общо 632 тона компоненти стана възможно след освобождаване
от регулаторен контрол на металните съоръжения, извършено
със Заповед на председателя на
Агенцията за ядрено регулиране,
след прецизно радиологично обследване на всеки елемент от
демонтираното оборудване.

Висока оценка за дейностите по извеждане от експлоатация
На 21 февруари 2013 г. в Люксембург 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 изпълнение на програмите, свързани с
извеждането и финансирани от
общността. В българската делегация бяха включени представители на Министерството на
икономиката, енергетиката и
туризма, на ДП РАО и на АЕЦ
„Козлодуй”.
„Информацията, представена

от МИЕТ, за напредъка по извеждането 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 продукт на Предприятието за дейностите, финансирани от Международен 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 резултатът от съвещанието е
ключов етап и базова предпоставка 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 средноактивни 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. изпълнителният директор на Държавно предприятие „Радиоактивни
отпадъци” – Дилян Петров,
подписа договор с международен консултант към Групата
за управление на проекти (ГУП)
за извеждане от експлоатация 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 успешно изпълнение
на всички предвидени проекти в
процеса по безопасното извеждане от експлоатация на малките блокове.”, заяви Дилян Петров.
Новоизбраният консултант
ще приеме в рамките на три
месеца работата от досегашния изпълнител на дейността.
Консорциумът ще съветва
ДП РАО по инженерните дейности, управлението на проекти и по изпълнението на
тръжните процедури по

правилата на Европейската
банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Консултантът
ще се грижи и за спазването
на всички изисквания за максимално щадене на околната
среда при реализацията на
проектите.
Процедурата по избор на
консултанта е проведена съгласно всички изисквания на
ЕБВР и Международен фонд
„Козлодуй” и е отнела почти
една година. Първоначален интерес към проекта са проявили над десет компании, а в
кратката листа са останали
пет.
Консорциумът ще консултира
ДП РАО и във връзка с проекта за изграждане на Националното хранилище за ниско- и
средноактивни радиоактивни
отпадъци.

Подробният устройствен план на площадка
„Радиана” – окончателно одобрен
Подробният устройствен план
(ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на площадка
„Радиана” за изграждане на Националното хранилище за нискои средноактивни радиоактивни
отпадъци (НХРАО) бе окончателно одобрен със Заповед на
Министерството на благоустройството и регионалното развитие.
Законовата процедура за одобрение на ПУП – ПРЗ е сложна,
свързана с много време и с комуникация с многобройни институции. Процесът продължи повече от 2 години и за ПУП –
ПРЗ дадоха свои становища и
препоръки над 15 различни държавни ведомства, агенции, общински институции и организации от комуналния сектор.
През месец април м. г. бе проведено и обществено обсъждане в
Община Козлодуй, според изиск-

ванията на законодателството.
Одобрението на ПУП – ПРЗ е
ключов момент за хода на проекта за изграждане на НХРАО,
което трябва да влезе в експлоатация през 2015 г., както е
заложено в Националната стратегия за управление на ОЯГ и
РАО и в Решение на МС № 683
от 25.07.2005 г. Успешно завършената процедура е предпоставка ДП РАО да получи разрешение за строеж на Националното хранилище. На
този етап Предприятието напълно постига сроковете, заложени в предварителния график за
изграждането на
НХРАО.
Успоредно със законовите процедури по
одобрение на ПУП –
ПРЗ през есента на

2012 г. бяха проведени дейности
по разчистване на площадка
„Радиaна”, бяха очертани просеки за оформяне на подходи по
главната ос на модулите на
бъдещото съоръжениe, проведоха се изследвания за прецизно
определяне на котата на залягане на плиоценските седименти и се провеждат планирани
мероприятия от предексплоатационния мониторинг.
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Пето юбилейно издание на Празник на меда
възможност да дегустират не
само мед, а и вина от известна българска изба – гр. Русе, и
млечни продукти, произведени
и представени от екомандра –
с. Градешница. „Пътят на 36ти пехотен козлодуйски полк
през войните” е първата
книга на издателство „Мост
медиа” – Козлодуй, което също
бе представено по време на
събитието. Тази година общият брой на хората, посетили Празника, надвиши 950
души.

З

а пета поредна година Държавно
предприятие „Радиоактивни отпадъци” и пчеларите от Община Козлодуй организираха инициативата Празник
на меда, която стана традиция за града и
региона. Празникът се проведе в два поредни дни, което даде пълната възможност 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 изделия. В съпътстващата програма на посетителите бяха предложени кремове с
лечебни и козметични свойства със съставки от пчелни продукти, ръчно изработени картички, и специализирана литература на издателство „Еньовче”. По
време на Празника посетителите имаха

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 Празника бяха: Владимир Уручев, евродепутат,
и Румен Маноев, кмет на Община Козлодуй, които приветстваха производителите и всички присъстващи в залата. Присъстваха още: Мая Занева, председател
на ОбС, Калин Стануков, главен секретар
на АЕЦ „Козлодуй”, и кметовете на селищата на Общината. Няколко дни преди събитието, пристигна видеообръщение от
Мария Габриел, евродепутат, която приветства участниците в Празника и изрази своята готовност и в бъдеще да
помага за развитието на
бранша на европейско равнище. Много настроение и
хубаво време съпътстваха
Празника. В съботния ден
цели семейства имаха възможност да си изберат медени изкушения и ръчно
изработени мартенички за
предстоящата красива българска традиция Баба
Марта. Посетителите получиха като подарък за спомен от Празника екологична торбичка. В края на

втория ден инициативата
завърши с официално закриване от организаторите – ДП РАО, на което
бяха връчени грамоти за
цялостен принос и участие
в Празника. Всеки от
участниците получи сувенир за спомен. Към закриването се присъедини и
Сдружение „Жените в ядрената индустрия” – партньор на инициативата,
внесе допълнително настроение със специални номинации в резултат на
прецизна дегустация на
различните видове мед.
Принос за Празника имаха
и доброволците от Общински детски комплекс,
които ентусиазирано оказаха помощ на организаторите на Информационния център на ДП РАО.

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 пчеларите 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 проведена плановата техническа поддръжка на линия „Течни РАО” в
СП „РАО – Козлодуй”. По време
на кампанията бяха извършени
дейности по ремонт и профилактика на съоръжението. В средата на месец март линията бе
въведена в експлоатация след
необходимите пускови изпитания.
Специализираното поделение
започна изпълнението на Годишната си комплексна програма по
приемане, преработка и кондициониране на радиоактивни отпадъци, генерирани при работата на АЕЦ „Козлодуй” и в процеса на извеждане от експлоатация на спрени мощности. В
СП „РАО – Козлодуй” ще продължи обработката и на т. нар.
„исторически” отпадъци, разпо-

ложени на площадка „Варово
стопанство”.
Годишният
план на поделението предвижда за 2013
г. преработката 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 (метални) РАО. В резултат на дейностите по извеждане се очаква
прием на 90 кубични метра пресуеми и 2 тона непресуеми РАО.

Планираното количество за преработка на „исторически” отпадъци е съответно 258 кубически
метра – пресуеми, и 10 тона непресуеми РАО.

Делегация на Министерство на отбраната
посети хранилището край Нови хан
На 7 март 2013 г. група офицери от Министерството на
отбраната (МО) бяха на посещение в СП „ПХ РАО – Нови хан”.
В делегацията бяха включени
специалисти от структурите
на ядрената, химическата, биологическата защита и екология
в МО и Българската армия.
Целта на визитата беше запознаване 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 източниците на йонизиращи лъчения.
В продължение на много години
МО и ДП РАО успешно осъществяват съвместни дейности по
управление на РАО, собстве-

ност на МО и Българската
армия.
Планира се сътрудничеството
между МО и ДП РАО да продължи още през настоящата година с обучение на специалисти
от МО и курсанти от военните
училища в радиохимичните
и физичните
лаборатории
на СП „ПХРАО
– Нови хан”.
Военните са
проявили желание да посетят отново
съоръжението
в Деня на
отворени

врати през есента, те ще гостуват и през следващата година във връзка с 50-та
годишнина на хранилището.
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Среща с журналисти
На 26-27 февруари 2013 г.
ДП РАО беше домакин на семинар за представители на национални и регионални медии. По
време на срещата журналистите 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 участие в цялата делова програма
на срещата и направи подробни
коментари в отговор на многобройните въпроси на участниците.
Маргарита Коркинова – директор „Финансово-счетоводно осигуряване”, запозна журналистите с основните моменти в работата на ДП РАО през изтеклата 2012 година. Тя разясни и
спецификата на финансиране на
дейностите в Предприятието
чрез националните фондове –
„Радиоактивни отпадъци” и
„Безопасно извеждане от експлоатация”, и Международен

фонд „Козлодуй”. Представителите на
медиите научиха още и за
механизмите
на контрол и
управление на
средствата
чрез обосновка
на годишна и
тригодишна
бюджетна
рамка на Предприятието.
Ходът на дейностите по изграждането на Националното
хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци
(НХРАО) беше втората акцентирана тема. Ира Стефанова –
главен инженер на СП „НХРАО”,
разказа за постигнатото дотук
по проекта и за предстоящото
му развитие, като увери, че хранилището ще бъде въведено в
експлоатация според планираните срокове – през 2015 г.

Главният инженер на СП „ИЕ –
Козлодуй” – Пламен Петков, разказа за процесите на демонтаж
на оборудване в нерадиоактивната част на спрените 1-ви и 2ри блок.
На втория ден от семинара
журналистите получиха възможност да посетят Машинна зала,
където станаха свидетели на
операция по демонтаж и транспортиране на последния едрогабаритен елемент от първи кондензатор на Турбогенератор – 1.

Нова визия на сайта на ДП РАО
Официалната Интернет страница на ДП РАО с адрес
www.dprao.bg отскоро е с напълно променен дизайн в стремеж за постигане на съответствие със съвременните
тенденции в една от най-динамичните области на общественото пространство – глобалната мрежа. Новият сайт е и с
променена функционалност с акцент върху бързо търсене на информация и лесни връзки между
свързани проекти и новини. Сайтът притежава и няколко напълно нови секции, сред които и
„Видео”. За необходимостта от
достъпна аудиовизуална информация 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 периода. За целта е необходимо
само да се направи e-mail абонамент от началната страница на
сайта.
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бр. 20, 2013 година

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

Томислав
В самото начало на месец февруари, на един от найбългарските празници в народния календар – Трифон
Зарезан, Томислав отпразнува първия си рожден ден.
Момченцето ходи, което му дава възможност да задоволи 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”.

Много от служителите на ДП РАО посетиха петото
юбилейно издание на
Празник на меда със
своите деца, които
ентусиазирано се отдадоха на изкушението да дегустират
мед, да вкусят млечни
продукти и най-вече
да се докоснат до магията в изработката
на ръчни изделия – сувенири и мартеници,
като сами си ги сътворят.

„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

