Издание на ДП „Радиоактивни отпадъци” – брой 17, 2012 г.

Министър Делян Добрев посети
първи и втори блок

Н

а 30 април 2012 г. министърът на икономиката,
енергетиката и туризма
Делян Добрев посети 1-ви и 2-ри
блок на АЕЦ „Козлодуй”, за да инспектира хода на демонтажните
дейности, които извършва Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация” – Козлодуй на ДП „Радиоактивни отпадъци”. По време на посещението той бе придружен от
зам.-министър Валентин Николов, от евродепутата Владимир
Уручев, от изпълнителния директор на Българския енергиен холдинг Михаил Андонов и от
изпълнителния директор на ДП
РАО Дилян Петров.
Визитата не беше включена в
предварителната програма на
г-н Добрев в Козлодуй и той я
нарече „изненадваща” с цел да
получи максимално реална представа за статуса на демонтажните работи на първите два
блока на атомната електроцентрала. „Това, което виждам, ме
удовлетворява, има и още какво
да се желае”, обобщи пред съпровождащите журналисти ми-

стр. 3
В подготовка за изграждане
на Национално хранилище за
РАО

нистърът. Той
ги информира,
че от старта
на дейностите
по демонтаж
през лятото
на 2011 г. досега в машинна зала на 1-ви
и 2-ри блок е
демонтирано
около 2000
тона оборудване. Това е
третата проверка, която
Делян Добрев извършва на спрените в края на 2002 г. блокове.
При предишното си посещение
на 30 декември м. г. той каза, че
държи лично да се уверява в изпълнението на поетите ангажименти преди заседанията на
Асамблеята на донорите на
Международен фонд „Козлодуй”,
който финансира процеса по извеждане от експлоатация на ядрени мощности в България. Поредното заседание на Асамблеята е насрочено за началото
на м. юни 2012 г. От своя
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Признание за качеството на
индивидуалния дозиметричен
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страна Дилян Петров коментира, че екипите на държавното
предприятие тепърва навлизат
в период на по-сложни демонтажни операции по фундамента,
но персоналът е достатъчно
квалифициран и добре подготвен
за спецификата на работата.
Той определи като един от основните фактори, които биха
ускорили процеса по демонтаж,
осигуряването на достатъчно
площадки за временно съхранение на демонтираното оборудване.
Следва на стр. 2

стр. 6
Експерти от СП „ПХ РАО –
Нови хан” – с нови знания
от международен курс
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Продължение от стр. 1

Официалният повод за посещението на делегацията от министерството на икономиката,
енергетиката и туризма в Козлодуй бе стартът на дейностите по енергоспестяващи мерки
на 11 обществени сгради в Общината. Проектът, на стойност 1,3 млн. евро, се финансира
от Международен фонд „Козлодуй”. Решението за отпускане
на средства за такава програма
бе взето в края на 2008 г. с активното съдействие на ръководството на ДП РАО. Приоритетната подкрепа на Фонда
за Общината се обосновава от
наличието на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и от предстоящото
изграждане на национално хранилище за ниско- и средноактивни
отпадъци. С аналогична обос-

новка за селата Нови
хан и Габра
(Община
Елин Пелин),
където
също има
съоръжения
за РАО,
бяха отпуснати 600
хил. евро.
Там проектът за саниране на
обществени сгради стартира в
средата на месец април.
На официалната церемония кметът на Община Козлодуй Румен
Маноев благодари на МИЕТ и
ДП РАО за инициативата и вложените усилия, благодарение на
които в санираните обществени
сгради ще бъдат реализирани
икономии от спестена енергия в

размер на 50% от досегашните
разходи. Калин Пешов – изпълнителен директор на „Главболгарстрой” – компанията, която
след търг бе избрана за изпълнител на дейностите, се ангажира
пред присъстващите енергоефективните мерки да бъдат
приложени с най-високо качество и да приключат до края на м.
септември т. г.

В подготовка на процеса по прехвърляне на
трети и четвърти блок

И

зпълнителните директори
на ДП РАО – Дилян Петров, и на АЕЦ „Козлодуй” Александър Николов, съвместно
поканиха на среща работещите
на 3 и 4 блок по повод предстоящото прехвърляне на 3 и 4 блок
от атомната централа към
държавното предприятие. Разговорът се състоя на 26 март
2012 г. и премина при засилен
интерес – в зрителната зала на
Дома на енергетика присъстваха над 300 души. Те бяха информирани, че се предвижда спрените в края на 2006 г. блокове да
бъдат обявени за съоръжения за
управление на РАО, след като
приреакторните им басейни
бъдат освободени от ядреното
гориво. Според плановете на
АЕЦ това ще се случи през м.
юни т. г., след което ще започне процедурата по прехвърлянето. Според ангажиментите,
заложени в договореностите с
Международния фонд „Козлодуй”,
финансиращ дейностите по из-

веждането, до месец ноември
2012 г. 435 специалисти, работещи сега на 3 и 4 блок, трябва
да заемат място в щатното
разписание на ДП РАО. Тяхното
преместване ще се извърши на
основание чл. 123, ал. 1, т. 7 от
Кодекса на труда. По този повод
Маргарита Коркинова – финансов директор на Предприятието,
разясни, че ангажиментите в
трудовите договори остават
същите, каквито са били и в
АЕЦ, а Дилян Петров информира,
че са осигурени заплатите до
края на 2013 г., а в момента се
договарят с ЕБВР (администри-

раща средствата по МФ „Козлодуй”) трудовите възнаграждения
до 2020 г. на служителите,
пряко заети с извеждането от
експлоатация. Александър Николов, от своя страна, увери присъстващите, че съкращения на
персонал във връзка с прехвърлянето няма да бъдат допуснати.
По време на срещата стана
ясно още, че са създадени работни групи, които подготвят и
адекватна промяна на отговорностите във връзка с инфраструк- тура, съоръжения и други
активи.

На 10 април т. г. стартира изпълнението на споразумение между
ДП РАО и АЕЦ „Козлодуй”, според което специалистите от Групата
за управление на проектите по извеждане, започват да разпределят
работата си в рамките на двете организации по силата на допълнителен трудов договор. Това управленско решение се прилага с цел
да бъдат изпълнени препоръките на МФ „Козлодуй” проектите по
извеждане, досега – отговорност на АЕЦ, постепенно и без нарушения на ритъма на дейностите да преминат към ДП РАО. Очаква се
преходният период да продължи до края на тази година.

важното сега
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В Козлодуй бе обсъден подробният
устройствен план на площадка „Радиана”
На 17 април 2012 г., се състоя
обществено обсъждане на Подробния устройствен план (ПУП)
– План за регулация и застрояване на площадка „Радиана” за изграждане на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци
(НХРАО). Обсъждането се проведе според изискванията на Закона за устройство на територията. Документът бе предварително изложен за публичен достъп и всички заинтересовани
страни получиха възможност да
се запознаят с него.
На срещата присъстваха кметът на Община Козлодуй –
Румен Маноев, председателят
на Общинския съвет – Мая Занева, представители на инвеститора – Държавно предприятие
„Радиоактивни отпадъци”, на
експертната организация, подготвила ПУП. Ира Стефанова –
ръководител на проекта за
НХРАО, представи напредъка на
дейностите по изграждането на
обекта и основните моменти в
процедурата по съгласуване на
ПУП. Присъстващите поставиха
въпроси, свързани с водоснабдяването на обекта, депонирането
на изкопните земни маси, с прилежащата инфраструктура и др.

Експертите дадоха подробни разяснения по всички
поставени теми,
включително и по
въпроси, излизащи
извън конкретния
обхват на ПУП.
Общественото
обсъждане е
съществен момент от цялостната процедура по
съгласуването и одобряването
на ПУП. След успешното й завършване на практика може да се
постави началото на първите

реални дейности по изграждане
на бъдещото хранилище.

На 8 май Агенцията за ядрено регулиране издаде на ДП РАО разрешение за проектиране на ядрено съоръжение за управление на
радиоактивни отпадъци – НХРАО. Документът е със срок на валидност 3 години, през което време проектирането на съоръжението трябва да бъде финализирано. В обхвата на разрешението е
включено проектирането на конструкциите, системите и компонентите, разположени на площадка „Радиана”, които имат основно, спомагателно и обслужващо предназначение, свързани с
манипулирането, с превозването в рамките на площадката и с
контрола на опаковките за погребване на радиоактивни отпадъци.
Документът регламентира и проектирането на конструкциите,
системите и компонентите, които са пряко необходими за извършване на дейностите при въвеждане в експлоатация, експлоатация и затваряне на съоръжението и осигуряват дългосрочната
безопасност на погребаните радиоактивни отпадъци след затваряне на съоръжението.

Планова поддръжка на линията за преработка на течни РАО
В периода 16 януари – 16 март
2012 г. бе проведена годишната
кампания по планова поддръжка
на линията за преработка на
течни РАО в СП „РАО – Козлодуй”. Сроковете бяха спазени,
като бе извършена профилактика на всички подсистеми от линията, съгласно графика и съответните инструкции, информира
Йордан Тодоров, ръководителгрупа „Организиране на ремонтната дейност”. В рамките на
престоя са изпълнени всички необходими дейности за поддър-

жане на работоспособността на
линията и след функционални изпитания тя отново е пусната в
експлоатация.
„Екипът, изцяло от състава на
поделението, работи мобилизирано и се справи отлично – сроковете бяха спазени точно и
това беше оптимално разчетеното време за качествен ремонт.”, допълни г-н Тодоров.
Началото на календарната година е най-удачният период за
провеждане на планова поддръжка на линията за течни РАО,

тъй като работата й е обвързана с ремонтните кампании на
блоковете на АЕЦ „Козлодуй”.
Профилактиката на втората основна линия – преработваща
твърди РАО, също е разчетена
съобразно работата на мощностите в атомната централа,
респективно – освобождаването
на количества радиоактивни отпадъци. Нейният ремонт се извършва чрез друг подход –
поетапно, по отделни позиции.
Първият етап от ремонта на
тази линия е планиран за м. юни.
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Органът за контрол на индивидуалния дозиметричен
контрол получи акредитация
На 10 април 2012 г. ДП РАО получи акредитация за Орган за контрол от вида В* – индивидуален дозиметричен контрол (ИДК). Сертификатът за акредитация беше връчен на Дилян Петров, изпълнителен директор на ДП РАО, от инж. Елза Янева, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”.
Сертификатът за акредитация е със срок на валидност до 30 април
2016 г.
Органът за контрол се намира на територията на Специализирано
поделение „РАО – Козлодуй” към ДП РАО и е акредитиран да осъществява контрол върху индивидуална ефективна доза от външно облъчване [mSv], определена чрез измерване на индивидуалната еквивалентна доза Нр(10) [mSv] с индивидуален термолуминесцентен
дозиметър.
За работата през последните години, довела до успешната акредитация, за положителните ефекти от нея, за бъдещите цели разказват членовете на екипа – ръководителят на Органа за контрол
Румен Финков и операторите ИДК Силвия Игнатова и Марина Симеонова. Неформален член на екипа е и Мирослав Иванов – ръководител на сектор „Контрол и анализ на безопасността”, който твърди, че процесът по акредитация е
интересно професионално предизвикателство и той е бил изкушен да се включи в него. Неколкократно
в хода на разговора четиримата отбелязаха, че успехът се дължи на обединените им усилия.
Органът за контрол е създаден
административно на 26 ноември
2009 г. Веднага започва подготовката за неговата акредитация по стандарт БДС EN ISO/
IEC 17020. До средата на 2011 г.
екипът влага сили в разработването на система по качеството
според Стандарта – изисквано
условие от процедурата за акредитация на Българската служба
за акредитация (БСА). Следва
подаване на заявление до БСА и

започва процедурата, която е
сложен, обемен и дълъг процес.
Той включва три детайлни проверки – първа, предварителна и
оценка на място. Задачата на
проверяващите е да установят
съответствието на работата и
документацията на Органа за
контрол според изискванията на
Стандарта. Последната проверка се състои на 7-9 декември
2011 г., след което в рамките на
няколко месеца проверяващите

обобщават резултатите и заключенията си в доклад, който
се разглежда на специална вътрешна комисия на БСА. Решението на комисията е положително
и е оповестено на 10 април т. г.
Усилията дейността на Органа
за контрол да бъде приведена в
съответствие със Стандарта
водят до няколко много важни
ефекта, коментират членовете
на екипа.
На първо място се гарантира
пълна проследимост на данните
от индивидуалния дозиметричен
контрол на всеки специалист,
чиято работа предполага действия в контролираната зона.
Това е много важен контрол за
здравето на хората и с въвеждането на работата по стандарт БДС EN ISO/IEC 17020
става много по-прецизен. Целият процес – от създаването
на индивидуален дозиметричен
код на човек, който работи в
*Орган за контрол от вид В –
Отделна и идентифицируема
част от организация, която
предоставя услуги по контрол на
организацията, от която е част.

постижения
контролираната зона, до измерването на показанията на дозиметъра – всичко се документира. Всяко от тези действия се
извършва с определена процедура и екипът строго ги спазва.
Практически Органът за контрол разполага със специализиран софтуер, чрез който се
архивират данните. Освен това
всички резултати от измерванията за по-голяма резервираност се записват автоматично
на втори компютър, а после се
пренасят и на електронен носител. „Това дори не е изискване
за акредитацията, но ние преценихме, че е необходимо подобно
допълнително резервиране.”, казва Румен Финков.
Вторият важен момент – едно
от условията, заложени в Стандарта, е, че Органът за контрол
не трябва да бъде зависим от
организацията, от която е

част. Попълват
се декларации за
независимост,
както от прекия
ръководител (Директор БиК),
така и от Изпълнителния директор на ДП РАО. В
документите те
декларират независимост на Органа за контрол,
независимост на
възнаграждението на екипа от броя измервания, достатъчен финансов
ресурс за дейността, постоянно
поддържане на техническата
компетентност на персонала. С
това условие се гарантира, че
здравето и безопасността на
хората са най-висш приоритет
за ДП РАО, а индивидуалният дозиметричен контрол се осъществява
надеждно, независимо и безпристрастно.
С присъждането
на сертификата
се постигат и
изискванията на
Наредба 32 на
Министерството на здравеопазването,
която регламентира, че измерванията от
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външно и вътрешно облъчване
се осъществяват от акредитирани за целта органи.
В България акредитираните органи за контрол на индивидуалното облъчване са едва пет на
брой и затова екипът на СП
„РАО – Козлодуй” с право се гордее с постижението си. Процедурата по акредитация за толкова специфична дейност е много тежка, за да се гарантира
възможно най-високо ниво на
контрол и качество на работа.
В доклада на водещия оценител
изрично е отбелязано, че в хода
на проверката не е установено
нито едно несъответствие,
което за първоначална акредитация се случва сравнително
рядко и е висока атестация за
работата на екипа, е коментирал одиторът.

Проверка на Инспекцията по труда
През месец април в двете специализирани поделения на ДП
РАО на територията на Козлодуй Дирекция „Инспекция по
труда” – Враца, извърши планова
проверка по спазване на Кодекса
на труда, Закона за безопасни
условия на труд, по оценката на
риска и периодичен контрол по
оформянето на трудовите правоотношения.
По време на инспекцията е проверена голяма част от докумен-

тацията, извършен е обход по
работни места, включително –
на по-отдалеченото „Варово
стопанство”.
Проверката е била разностранна и е обхванала всички области на защита на трудовото
законодателство.
Според констатациите от инспекцията, организацията на работа по отношение на трудовоправните въпроси отговаря на
всички норми и няма никакви за-

бележки или предписания за
подобряването й. Тези изводи са
формулирани в официалния доклад от проверката, а инспекторът Павлина Терзиева е
споделила, че ще препоръча като
положителна практика и на
други организации някои моменти от опита на ДП РАО при
подготовка на документацията
в проверяваните области.
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Експерти усвоиха знания за нови
комплицирани анализи
В периода 27.02-03.03.2012 г. ръководител-група „Инженерно
осигуряване” инж.-химик Росица
Караиванова и радиохимик Цветан Пиперов от СП „ПХРАО –
Нови хан” взеха участие в международно обучение, организирано от Европейската комисия на
тема „Радиохимични методи и
измерване на радиоактивност
на техногенни радионуклиди за
напреднали специалисти”. Курсът се проведе в Реакторния
център на Йожев Стефан институт, Любляна, Словения. Семинарът бе продължение на
проведения през 2010 г. курс, в
който също участваха двамата
специалисти. Те разказаха подробности.
Обучението включваше интензивна лабораторна работа и извършване на радиохимични
анализи за определяне на антропогенните радионуклиди америций, плутоний и нептуний чрез

различни техники
на сепарация – чрез
екстракционни хроматографски смоли
и чрез комбинация
от йонообменни и
хроматографски
смоли. Всеки
участник извърши
индивидуално анализите и получените
препарати се измерваха на алфаспектрометрична система.
След измерванията получените
спектри се анализираха със специализиран софтуер и резултатите бяха обсъдени. Ръководител на курса бе д-р Людмила
Бенедик, изтъкнат специалистрадиохимик.
Проведеното обучение е изключително полезно за усвояване на
комплицираните анализи, а получените резултати свидетелстват за методики, чрез които се
постига добро разделяне на ра-

Тренинг по първа помощ
На 23 и 24 април бе проведено
обучение на екип за първа долекарска помощ в ДП РАО. Досега
съставът на Сандружинката бе
формиран само от служители на
СП „РАО – Козлодуй”, за първи
път в групата от 20 души бяха
включени представители на
трите специализирани поделения
и на Главното управление на
Предприятието. „Програмата на
тренинга отразява опита на Европейския референтен център
по първа помощ, който се актуализира през всеки месец септември на календарната
година.”, поясни лекторът инж.
Слави Пачалов от Службата по
трудова медицина към Българския червен кръст. В курса по
първа помощ на работното
място участничките придобиха
знания и практически умения за

адекватна реакция при възникване на травми, предизвикани
от поражение от електрически
ток; падане от високо; падане
на тежки предмети при транспортирането на различни материали; пътно-транспортни
произшествия; природни и климатични бедствия и др. Най-важното в подобни моменти е
бързата и правилна оценка на
ситуацията, така
че веднага да започне правилна и
ефективна реанимация на пострадалия, научиха
курсистите.
„Участничките в
групата проявяват
активност, а това
заедно с двуднев-

дионуклидите и успешно количествено оценяване на активността им. Тези процедури ще
бъдат приложени в лабораторията на СП „ПХРАО – Нови хан”
и след валидирането им ще се
използват за целите на радиационния мониторинг и охарактеризиране на течни РАО.
По време на курса са били установени професионални контакти
със специалисти от Румъния,
Хърватска и Сърбия, които са
изявили желание и за бъдещо
сътрудничество в областта на
радиационния мониторинг.
ната ни работа да систематизираме и надградим техните
знания, е гаранция за добър
ефект от обучението”, каза
още инж. Пачалов. Той препоръчва съставът на групата за
първа долекарска помощ да е
постоянен, за да натрупа рутина, а обучението да се поддържа с ежегодни тренинги.

7

общност

Юбилейно издание на Великденския конкурс
„Нашето зелено бъдеще”
На 3 април 2012 г. в Дом на
енергетика – гр. Козлодуй, се
състоя тържество, с което бе
ознаменуван финалът на Великденския конкурс за детски художествено-приложни творби,
иницииран от ДП РАО.
През тази година конкурсът,
който е за деца от 6 до 10 години, отбеляза петото си юбилейно издание. В него се включиха рекорден брой участници –
289 деца от Община Козлодуй.
Особено оспорван беше конкурсът в по-малката възрастова
група (6-8 години), където дет ските екипи представиха изключително сложни художествени
композиции. По този повод за
първи път журито присъди три
първи награди в тази категория,
носители на които станаха
групи от ЦДГ „Първи юни” –
с. Бутан, ОДЗ „Звънче” и ОДЗ
„Мир” – гр. Козлодуй. Първото
място за колективно участие
при по-големите спечели групата от с. Хърлец, работеща
към Школа за художествено-приложни изкуства към Обединен
детски комплекс. Първите отличия при индивидуалното представяне бяха присъдени на
Анелия Джуркова (5 г.) от
гр. Козлодуй и на Теодор Николов
(3 клас) от с. Гложене. По време
на тържеството бяха обявени и
още много различни награди,
бяха изказани думи на призна-

телност към
участниците,
преподавателите, родителите. По повод
годишнината събитието бе открито със специалното участие на детски
духов състав от
с. Гложене, чиито
изпълнения привнесоха много
празничност.
За първи път в петгодишната
история на конкурса, творбите
на участниците бяха предложени
за благотворителна разпродажба. В резултат на
това бяха събрани близо 150 лева,
които ще бъдат
изразходени за
учебни пособия за
деца в неравностойно положение
в Община Козлодуй. Благотворителната разпродажба стана
възможна, благодарение на поканата на Дом на
енергетика изложбата да остане експонирана
10 дни – до самото навечерие на
Великден. Деца доброволци от
Обединения детски комплекс
представиха пред посетите-

В периода 2008-2012 година в конкурса са взели
участие 1438 деца, представили общо 497 свои
творби. Според постоянния му регламент: „Децата
имат свободен избор на техники при оцветяване,
рисуване или аранжиране на композиции. В творбите си те трябва да свържат грижата за природата и бъдещето на района, в който живеят, с
дейността на ДП РАО, чиято мисия е безопасното
и съвременно съхранение на ниско и среднорадиоактивни отпадъци. При изработването на творбите
трябва да се използват яйца или части от яйца.”

лите творбите и помогнаха благотворителният базар да се
състои. Композицията, с автор
петгодишната Анелия Джуркова
– носител на първа награда в
малката възрастова група,

стана подарък от актьорите от
театралния състав при културния дом за режисьора на премиерната им постановка – Бойко
Илиев.

споделени усмивки
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Калин е на 6 години и малко повече (23

Макар и само на 6 години Кристиян е голям
пътешественик и състезател. Вече разполага
със собствена книжка за 100-те национални
обекти и е кандидат за бронзова значка, защото зад гърба си има 25 посетени български забележителности в резултат на пътешествията си с татко и мама – Биляна Димитрова,
която работи в Главно управление – София като
ръководител отдел „Договори и доставки”. Този
изключителен малък мъж умее да управлява ролери, велосипед и мотопед, в което се разпознава състезателен дух и амбицията да се справя
с трудности. През зимата Кристиян се спуска
на ски, включително и по трудните писти, а
вкъщи реди пъзели и се конкурират с котката
за територия. Студеното време и дъждът не
го спират да играе навън или да подрежда градинката на баба и дядо, където познава всяко
цвете и знае неговото име. В детската гради
на изучава английски език и играе футбол, а
вечер помага на мама да подреди масата за вечеря.

Честит рожден ден!

март). Много обича да ходи на детска градина, където изучава английски език, рисува и
се подготвя за живота на големите, като посещава групата за театрално изкуство и
вече е на голямата сцена. Зареден с много
енергия и ентусиазъм, Калин има време за
всичко. Участва във формация по спортни и
народни танци, където е много търсен като
партньор. Независимо от ангажиментите си,
младежът отделя задължително време в привечерните часове за разходка и игра в парка с
мама – Нина Илиева, счетоводител в отдел
„Финансово-счетоводен”, Главно управление –
София. През почивните дни Калин се отдава
изцяло на изкуството да поддържа лехите на
баба и дядо. Там той е зает както с обичайни
дейности – да сади, копае и полива, така и с
по-нетипични – да управлява велосипед и скутер, а когато падне понася болката по мъжки.
Сега с нетърпение очаква лятото, за да
отиде на море и да завоюва нови хоризонти.

Първата си годинка Светослав навърши на 25 април.
Да е жив и здрав и да радва всички около себе си! За
този кратък срок той е успял да се справи с нелеката
задача да проходи и да се научи да общува чрез думи с
околните. Първата думичка, която осъзнато е спретнал,
е „баба”, и оттам насетне за него са отпаднали словесните прегради. Освен това детето пее и танцува, не
забравя да пляска с ръце и така създава своето първо
изпълнение пред публика, която включва мама, татко,
баба и най-вече дядо Веско Алеков, манипулант към
„Транспорт и съхранение – Варово стопанство” в СП
„РАО – Козлодуй”.

„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

