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Управление на околната среда
Цели и задачи
Висш приоритет на Ръководството е
защитата здравето на хората и
опазването на околната среда от
неблагоприятни въздействия, свързани
с дейностите, осъществявани на
площадката на АЕЦ “Козлодуй”.

•

•
•
•
•

Политиката по управление на ОС на АЕЦ
Козлодуй ЕАД е насочена към постигане
на следните цели:
Опазване на атмосферата и чистотата на
атмосферният въздух.
Защита и управление на водите в района
на АЕЦ “Козлодуй”.
Безопасно управление, минимизиране и
оползотворяване на нерадиоактивните
отпадъци.
Енергийна ефективност и контрол на
влиянието върху околната среда на
използваните суровини и материали.
Минимизиране на риска от възникване на
екологични щети и инциденти.
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Управление на околната среда
Цели и задачи
 Прилагане на изискванията на националното и европейско
законодателство.
 Изпълнение на условията от разрешенията, издадени от
компетентните органи по околна среда.
 Планиране и отчитане на резултатите по отношение на околната
среда.
 Осъществяване на мониторинг и контрол на процесите и
дейностите, които оказват/биха могли да окажат неблагоприятно
въздействие върху околната среда.
 Осигуряване и поддържане на инфраструктура за опазване на
околната среда.
 Предотвратяване и/или ограничаване на нежеланите
въздействия върху хората и околната среда в резултат на
аварии и екстремни природни условия и събития.
 Поддържане и повишаване на компетентността на персонала.
 Поддържане на връзки с обществеността по въпросите на
опазване на околната среда.
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Цели и задачи
Опазването на околната среда в АЕЦ ,,Козлодуй” се
осъществява посредством изграждане и поддържане на
система от дейности, мерки и съоръжения за:
опазване на атмосферния въздух;
защита и управление на водите;
управление на отпадъците;
предотвратяване замърсяването на околната среда с
азбест;
 предотвратяване на големи аварии с опасни химически
вещества и ограничаване на последствията от тях.
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Разрешителен режим
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД притежава всички необходими
разрешителни, изисквани по Закона за опазване на околната
среда:
ВОДИ:
 Разрешително за ползване на води от река Дунав;
 Разрешителни за ползване на води от подземни
водоизточници – 3 броя;
 Разрешително за ползване на Главен отводнителен
канал за заустване на отпадъчни води (битови и
дъждовни);
 Разрешително за ползване на р. Дунав за заустване на
отпадъчни води (производствени от ТК-1 и ТК-2);
.
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Разрешителен режим
ОТПАДЪЦИ:
 Разрешително за извършване на дейности по
отпадъци;
ВЪЗДУХ:
 Разрешително за емисии на парникови газове по чл.
131 от Закона за опазване на околната среда.
ОПАСНИ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА:
 Разрешение за експлоатация на предприятие с висок
рисков потенциал, по чл. 104 от Закона за опазване на
околната среда
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Вътрешни програми за опазване на ОС
Съгласно изискванията на издадените разрешителни, в “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД се изпълняват три програми по околна среда:

 “Програма за собствен нерадиационен мониторинг на
емисиите във водите”. - Заустваните води се
контролират по 25 показателя, а подземните по над
35.
 “Програма за собствен мониторинг на Депото за
нерадиоактивни и неопасни отпадъци”. Контролират
се постъпващите отпадъци по вид и количество. Също
така се контролира качеството на отпадъчните и
подземните води от депото
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Вътрешни програми за опазване на ОС

 Програма за управление на дейностите по
нерадиоактивни отпадъци – набелязани са мерки и
дейности за законосъобразно и щадящо околната
среда управление на отпадъците.
Резултатите от провеждания мониторинг се изпращат на
контролиращите органи – РИОСВ-Враца и Басейнова
дирекция “Дунавски район”.
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Контрол
Контрол на обекти и дейности, които оказват
въздействие върху околната среда в
нерадиационен аспект, в т.ч.:
водовземане на повърхностни води от река
Дунав;
водовземане на подземни води;
третиране и заустване на битови отпадъчни
води;
третиране и заустване на производствени
отпадъчни води;
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Контрол

събиране, транспортиране, временно
съхранение, продажба и обезвреждане на
нерадиоактивни отпадъци;
поддръжка на хладилни, климатични и
пожарогасителни инсталации, съдържащи над 3 кг
хладилен агент;
съхранение и употреба на опасни химически
вещества и препарати.
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