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ДЕЙНОСТИ ПО ИЕ

• Оперативна експлоатация на сиситемите на блокове ВВЕР -440
• Подготовка на технически решения и друга документация за 

демонтаж на оборудване.
• Дейностите по демонтаж
• Дейности по управление на материалите
• Транспортно-технологични операции
• Дейности на площадките за междинно съхранение на 

материалите
• Доизграждане на инфраструктурата за ИЕ
• Управление на РАО от дейностите по ИЕ
• Дейности по експериментална дезадктивация на ИДМРАО в СП 

“РАО-Козлодуй”
• Освобождаване от регулиране на материали от ИЕ
• Управление на документацията за обезпечаване на ИЕ
• Деиности по ТН на СПО и метрологично осигуряване
• Управление на НРАО



ДОКУМЕНТИ ЗА ИЕ

1. Нормативни документи
• ЗБИЯЕ

• Наредба за безопасност при ИЕ на ЯС

• Наредба за безопасност при УРАО

• Наредба за безопасност при дейности с ИЙЛ

• ОНРЗ - 2012

• Национална стратегия 2030 г.

• ЗООС

• Наредба за управление на НРАО

2. Вътрешни документи на ДП РАО - СП “ИЕ 1-4 блок”
• СТРАТЕГИЯ ЗА ИЕ

• ПЛАНОВЕ ЗА ИЕ на ЯС

• ОАБ

• ПРОГРАМИ ЗА ДЕМОНТАЖ

• ПРОГРАМИ ЗА УРАО

• ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕГЛАМЕНТИ



СТАТУС НА ЛИЦЕНЗИОНЕН И 
РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ

• 1. Блок ВВЕР 440 с лицензия за ИЕ – серия ИЕ, 4650 

• 2. Блок ВВЕР 440 с лицензия за ИЕ – серия ИЕ, 4651 

• 3. Блок ВВЕР 440 с лицензия за СУРАО –серия Е, 04152 

• 4. Блок ВВЕР 440 с лицензия за СУРАО –серия Е, 04153

• Издадени разрешения на СП “ИЕ 1-4 блок”



ТЕХНОЛОГИЧНА СХЕМА НА ПРОЦЕСА ИЕ
ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ
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Основни материални потоци при ИЕ

• Оборудване продадено като втора употреба –
подлежащо на безусловно освобождаване

• Оборудване продадено като втора употреба –
подлежащо на условно освобождаване

• Скрап за безусловано освобождаване

• Скрап за условно освобождаване

• Материали  подлежащи на дезактивация 

• Управление на РАО от ИЕ



Процедури за освобождаване от 
регулиране

• Освобождаване от регулиране на 
едрогабаритно оборудване

• Освобождаване от регулиране на 
сложнопрофилно оборудване

• Освобождаване от регулиране на стомано-
бетонни блокове

• Освобождаване от регулиране с FRM-2 
(СИОК)



Показатели за безопасност

1. Показатели характеризиращи състоянието на технологичните 
процеси

- отклонение от нормална експлоатация 

2. Показатели характеризиращи работната среда

- годишна колективна доза

- средногодишна доза на контролираните лица

- отклонение на колективната доза, спрямо дозовия бюджет



Показатели за безопасност

- коефициент на гама-лъчение на площадки за временно съхранение

- коефициент на повърхностно замърсяване на площадки за временно 
съхранение 

- индекс на емисиите

- радиационен индекс

R = (Rкз+Rкзс+Rпром)/3,



Показатели за безопасност

3. Показатели характеризиращи ефективността на управление 
на РАО

- коефициент на генерирани обеми вторични РАО

- коефициент на освобождаване от регулаторен контрол

- управление на исторически РАО 



Заключения

• Подобряване на организацията на технологичните 
процеси

• Оптимизиране на системата за проследимост на 
материалите

• Оптимизиране на показателите на работната среда
• Оптимизиране на дозовото натоварване на персонала
• Оптимизиране на управлението на материалните 

потоци
• Освобождаване от регулиращ контрол
• Изграждане на оптимална инфраструктура за 

обезпечаване на дейностите по ИЕ



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


