
ЗА ДОВЕРИЕ, 
ОСНОВАНО НА ИНФОРМАЦИЯ

Работим, мислим, говорим, грижим се…

Розина Русинова – ръководител Информационен център



Защо е важно да взаимодействаме с 

външния свят?  

Предметът на дейност – управление на РАО

Доверието на местните общности – ключов фактор за реализация на 

проектите

Местният референдум за НХРАО  – отправна точка за създаване на 

комуникационна стратегия 
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Какви са целите, които си 

поставяме?

•Идентификация на ДП РАО, като държавна организация, ангажирана с 

безопасното управление на РАО, включително демонтаж на спрени ядрени 

мощности и дълговременно съхранение и погребване на ниско- и средноактивни 

РАО;

•Популяризиране на работата на ДП РАО и неговите специализирани поделения, 

като вече съществуваща успешна практика за управление на РАО;

•Повишаване на обществено доверие за безопасното погребване на РАО, чрез 

технологиите, предвидени в идейния проект за НХРАО;

•Приемливост за необходимостта от дейностите по демонтаж и последващо 

извеждане от експлоатация на ядрени мощности като част от общата технология за 

експлоатация на АЕЦ.

КОИ СМЕ? КАКВО И КАК ПРАВИМ? ЗАЩО ХОРАТА ДА НИ СЕ ДОВЕРЯВАТ?

3



Към какви послания се стремим? 

Експлоатацията на АЕЦ, която произвежда екологична и евтина 

електроенергия, води до генериране на радиоактивни отпадъци, чието 

безопасно съхранение е първостепенна грижа на държавата;

Съвременните технологии за управление на РАО гарантират безопасност 

за населението и околната среда в района на хранилищата; 

ДП РАО разполага с отлично подготвени експерти;

Дейността на ДП РАО строго се контролира от държавни органи и 

международни организации;

Надеждното съхранение на РАО е ангажимент към бъдещите поколения;
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Коя е нашата аудитория?

•Жители на кметствата от общината, земеделски производители и собственици на 

земя, животновъди, арендатори на обработваеми площи, сдружения на 

производители;

•Представители на местната власт – общинска администрация, Общински съвет, 

кметове на населени места в общините Козлодуй и Мизия;

•Подрастващи – учебни заведения, заведения за извънучилищни дейности, детски и 

младежки организации и творчески формирования;

•Медии;

•Неформални лидери на общественото мнение;

•Местни и национални неправителствени организации;

•Пенсионерски клубове;

•Работници и служители на ДП РАО и на АЕЦ „Козлодуй”;

•Синдикални структури в ДП РАО
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Как достигаме до хората?

•Местни, регионални, национални печатни и електронни медии

•Официална Интернет страница на ДП РАО

•Срещи с обществеността

•Външна нагледна информация (плакати, транспаранти, флагове)

•Социални инициативи

•Външни посещения в съоръжения на ДП РАО

•Прожекции на видеофилми

•Вътрешни събития
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Какво правим, за да разкажем за нас?

Информационният център (ИЦ) на ДП РАО в Козлодуй е създаден през 

2007 г. с основна цел в този период да създаде широка публичност във 

връзка с изграждането на Национално хранилище за ниско- и 

средноактивни радиоактивни отпадъци (РАО) в региона на град Козлодуй. 

В рамките на шест години дейността на ИЦ постепенно обхвана всички 

аспекти на информационна политика на ДП РАО, която се ръководи от 

принципите на пълна прозрачност пред българската общественост по 

отношение на целия цикъл на управление на  РАО, генерирани в страната. 
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Какво правим, за да разкажем за нас?

Като основен приоритет в търсенето на обществено доверие за работата 

си ДП РАО дефинира работата с местните общности в общините 

домакини на съоръжения за управление на РАО. 

Водещ принцип в прилагането на тази стратегия е активното участие 

на предприятието в социалния живот на тези общности. 
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Какво правим, за да разкажем за нас?

Специални събития и взаимодействие с местните общности

Организиране на социално-значими събития с фокус върху различни таргет групи 

и с участието на широк кръг хора:

•„Празник на меда” – земеделски производители, производители на занаятчийски 

изделия, ученици, пенсионери, здравни работници;

•Великденски конкурс за детска творба – деца и ученици от начален образователен 

курс, техните семейства и преподаватели;

•Организиране на периодични срещи между ръководството на ДП РАО и 

представители на местната власт и неформални лидери на общественото мнение за 

информация и разяснения по актуални проекти на ДП РАО;

•Годишни срещи с членовете на пенсионерски клубове на територията на Община 

Козлодуй;

•Отбелязване на Първия учебен ден в Община Козлодуй, селата Нови хан и Габра;

•Отбелязване на Деня на Народните Будители;

•Участие и подкрепа на различни прояви по повод национални и местни празнични 

поводи, професионални празници, социални инициативи. 
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Общност
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Общност
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Общност
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Общност
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Общност
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Общност

ПРАЗНИК НА МЕДА – КОЗЛОДУЙ

Съвместна инициатива на ДП РАО и дружествата на пчеларите 

от региона на Козлодуй
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Общност

МОТИВИ

Първоначалният повод за инициативата е обвързан с това, че наличието на 

ядрени съоръжения, включително – поделение за преработка на ниско- и 

средноактивни отпадъци (РАО) на площадката на АЕЦ „Козлодуй” и спрените 

блокове на атомната централа в качеството им на съоръжения за управление 

на РАО, не възпрепятства производството и успешната пазарна реализация 

на пчелния мед от региона на Козлодуй. 
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Общност
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ОСНОВНА ЦЕЛ

Във връзка с идентифицираните информационни 

дефицити и предубеждения и в подкрепа на местните 

производители през 2008 година ДП РАО за първи път 

организира еднодневно изложение – Празник на меда. 

Още с първото си издание Празникът се доказа като 

хубаво явление и зае ниша в социалния живот на Община 

Козлодуй. Този резултат предопредели превръщането му в 

ежегодна традиция, която ДП РАО безусловно следва.



Общност
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МЯСТО И ПЕРИОД НА 

ПРОВЕЖДАНЕ

Празникът на меда се провежда 

ежегодно през месец февруари. 

Той е ориентиран към Деня на св. 

Харалампи – покровител на 

пчеларите, но е подвижен (в 

зависимост от дните на 

седмицата).



Общност
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ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ

Целеви групи: производители на мед, представители на

занаятчийския бранш, ученици, учители, пенсионери,

медицински работници, служители на ДП РАО и АЕЦ

„Козлодуй”, местна власт, медии, неправителствени

организации.



Общност
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ИЗПЪЛНЕНИЕ

Подготвителен етап

Реализация

Празникът на меда представлява изложение основно с участието на местни 

пчелари. Към тях се присъединяват представители на занаятите и 

приложните изкуства, присъства книжен щанд със специализирана 

литература. В съпътстващата програма е отделено място на детски 

артистични изпълнения, периодични тематични викторини, организирани 

посещения на деца от начален курс. Задължителен елемент на събитието е 

общодостъпна лекция от специалист в областта на приложението на меда и 

пчелните продукти за здравословен начин на живот. В някои от изданията на 

Празника се проведоха браншови срещи по актуални теми за 

производителите на мед.

Анализ на резултатите:

Отчитане на медийното покритие;

Контент-анализ на публикациите;

Съставяне на предварителен план за следващото издание на събитието.



Общност

22

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Празникът е място за среща по актуални теми на пчеларския бранш. В 

резултат на това местни пчелари получиха покана и изложиха своя 

продукция в Брюксел. Производителите получиха и ценна информация за 

възможностите за европейско финансиране на дейността. Пчеларските 

дружества укрепнаха, членовете им получиха увереност за работата си.

Деца, ученици, учители и всички посетители придобиха ново познание за 

лечебните свойства на меда и пчелните продукти. Повиши се общата 

култура на региона за профилактичната им употреба. 

Създаде се събитие, което намери място в обществения живот, като 

положителна практика. 

Участници и посетители получиха на достъпен език информация за РАО в 

полза на това да намерят разрешение на своята загриженост по темата.



Общност
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Какво постигаме, докато информираме?
Корпоративна социална отговорност

Зелената книга на Европейската Комисия

„КСО е израз на разбирането, че всяка организация трябва да поема отговорност 

за влиянието си върху обществените групи, с които влиза във взаимодействие. 

Това е дълготрайно поет ангажимент от страна на бизнеса да развива своята 

дейност почтено и отговорно, да допринася за икономическото си развитие, но 

същевременно да съдейства за подобряване на живота на своите служители и 

техните семейства, местната общност и обществото като цяло.” 
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Какво постигаме, докато информираме?

На 20 май 2013 г. Държавно предприятие 

„Радиоактивни отпадъци” беше удостоено с 

Почетна грамота и плакет за „Подкрепа на 

детската и младежката политика на Община 

Козлодуй”, като част от събитията, посветени 

на Деня на българската просвета и култура и на 

славянската писменост.

Проектът “Празник на меда” беше представен в 

10-ия конкурс на Българския форум на бизнес 

лидерите за КСО.
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Празникът на меда беше представен като добра практика и социална 

инициатива на световния форум Apimondia International Apicultural 

Congress, Istanbul, Turkey between 29 September - 4 October 2017



КАКВО ПОСТИГАМЕ, ДОКАТО ИНФОРМИРАМЕ?

…най-важното:

Подходящ в културно отношение контекст, в който да разкажем за работата си, 

за да получим доверие и подкрепа за безопасното управление на РАО –

единствената алтернатива за генерираните РАО, така че съвременното 

общество да не ги оставя в бреме на следващите поколения. 
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Благодаря Ви за вниманието!
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За контакти:

Розина Русинова

Държавно предприятие «Радиоактивни отпадъци»

тел.: +359 882 429 488, е-mail: rozina.rusinova@dprao.bg

mailto:rozina.rusinova@dprao.bg

