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ABREV
VIERI
În limbăă bulgară
APS

Act de proprietaate de stat

CNA

Cen
ntrala Nucleaaro-Electrică

SIA

Sisttem informațțional automaatizat

HAB

„Haartă arheologgică a Bulgarriei”

SMA

Stațții meteo autoomate

ARANP
P

Ageenția de regleementare a Activităților
A
Nucleare
N
si R
Radioactive.

PR

Pisccină de răciree

DBAAR
RD

Direecția bazinal ă pentru adm
ministrarea ap
pelor din reggiunea Dunărrii

NBO5

Neccesitate bioloogică de oxig
gen

CAFM

Can
nalizare pentrru ape fecalo
oid-menajere

SIG

Sisttem informațțional geograafic

CPD

Can
nal principal de drenare

DDNMP
P

Dep
pozit pentru ddeșeuri nerad
dioactive meenajere de prooducție

DDN

Dep
pozit pentru ddeșeuri nepericuloase

REIM

Rap
port pentru evvaluarea imp
pactului de mediu
m

DP „RA
AO”

Întreprinderea dde Stat "Deșeeuri radioactive"

BERD

Ban
nca Europeannă pentru Recconstrucție și
ș Dezvoltaree

EURAT
TOM

Com
munitatea Euuropeană a En
nergiei Atom
mice

CEM

Câm
mpuri electroomagnetice

EE

Evaaluare ecologgică

PE

Prod
ducție de eleectricitate

UE

Uniune Europeaană

LUSEN

Leg
ge privind utiilizarea sigurră a energiei nucleare

LA

Leg
gea privind appelor

ZP

Zon
ne protejate

LPC

Leg
gea privind paatrimoniuluii cultural

LPMÎ

Leg
ge referitoaree la păstrarea mediului încconjurător

ZMPU
ZMPP

Zon
na pentru măssuri de proteecție de urgen
nță (zona de 30 km, stabiilită în
scop
purile Planifi
ficării în cazu
uri de urgențăă (pe baza înncărcării dozaate) , care
coin
ncide cu Zonna supravegheată (ZS).
Zon
nă pentru măssuri de proteecție și precau
uție

LPS

Leg
gea privind prroprietatea de
d stat

CU

Con
nstruirea de uuzine

TP

Teriitorii protejat
ate

LGD

Leg
gea privind geestionarea deeșeurilor

LAT

Leg
gea privind am
menajarea teeritoriului

AEMÎ

Ageenție executivvă mediu încconjurător

AECÎFD
D

Ageenție executivvă ”Cercetarre și întrețineere
a flluviului Dunnăre”
Dozză efectivă inndividuală

DEI
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LEI

Lim
mite de emisiee individualee

PI

Prop
punere invesstițională

PAE

Prop
prietățile aerrului atmosfeeric

ZC

Zon
na controlată

МААЕ//IAEA

Ageenția Internațțională pentrru Energie Attomică

AMD

Actiivitatea miniimă detectabilă

MS

Min
nisterul sănăttății

MAA

Min
nisterul agricculturii și alim
mentelor

CIPFD

Com
misia Internaațională pentrru Protecția Fluviului
F
Duunărea

CIPR/IC
CRP

Com
misia Internaațională de Prrotecție Radiiologică

RIAS

Rap
port intermeddiar pentru an
naliza siguranței

MMA

Min
nisterul mediiului și apelo
or

CMC

Cutrremur maxim
m credibil

MDR

Min
nisterul dezvooltării region
nale

CM

Con
nsiliul de minniștri

SMSK

scarră Medvedevv-Sponheuer -Karnik

INAM-B
BAN

Insttitut național arheologic cu
c muzeu – BAN
B

REN

Rețeea ecologicăă națională

ZS

Zon
nă supraveghheată

INMH

Insttitut național de metrolog
gie și hidrologie

INPCI

Insttitutul Naționnal al Patrimo
oniului Cultu
ural imobil

INPMC
C

Insttitut național pentru monu
umentele cullturale

BCI

Bun
nuri culturalee imobile

NPIR

Norrme de proteccție împotriv
va radiațiilor

SNPMM
MI

Sisttem național pentru moniitorizarea meediului înconj
njurător

DNDRA
A

Dep
pozit final naațional de deșșeuri radioacctive de slabăă și medie acctivitate

CNRPIR
R

Cen
ntru Naționall de Radiobio
ologie și prottecția împotrriva radiațiilo
or

NPN

Nou
uă putere nuccleară

EIM

Evaaluarea impacctului de med
diu

NPPIR

Norrme principalle de protecțție împotriva radiațiilor

SDAL

Sistteme de distrribuție în aer liber

CNU

Com
mbustibil nucclear uzat

APS

Anaaliză preliminnară de sigurranță

PF

Prod
duse de fisiuune

CMA

Con
ncentrații maaxim admisib
bile

CP

Cutrremur proiecct

OCM

Ord
donanță a Connsiliului de miniștri
m

MC

Mon
nument cultuural

SEAU

Stațție de epuraree a apelor uzzate

AR

Acccident rutier

PMBH

Plan
n de managem
ment al bazin
nului hidrografic
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DRA DR
RA

Deșșeuri radioacttive

РДВ20000/60/ЕС

Direectivă cadru privind apelor

MIR

Muzzeu istoric reegional

IRMA

Insp
pecție regionnală a mediullui și apelor

MRE

Mon
nitorizare raddio ecologicaa

DCM

Deccizie a Consilliului de min
niștri

SMM

Sisttem de monittorizare meteeo

WHO

Org
ganizația Monndială a Sănăătății

СП „ИЕ
Е 1-4 блок”

Diviziune speciaalizată „Dezaafectarea uniităților 1-4”

СП „DR
RA-Козлодууй“

Întreprindere sp ecializată “D
Deșeuri radio
oactive”

DS DND
DRA

DRA”
Diviziune speciaalizată „DND

DPPDR
RA

Dep
pozit pentru ppăstrarea uno
or DRA cond
diționate

MTS

Mijloace de trannsport speciaalizate.

CC

Can
nal cald

DTL

Dozzimetre termooluminiscentte

UACG

Universitatea dee Arhitecturăă, construcții și geodezie

CTE

Cen
ntru tehnic edducațional

PF

Partticule fine

DFSC

Dep
pozit final dee sol contamiinat

SHM

Staţţie hidrometeeorologica

NCO

Neccesitate chim
mică de oxigen

DFPPCU
U

Dep
pozit final peentru păstrareea de combusstibil uzat suub apă

DFPСC
CNU

Dep
pozit final peentru păstraree în mediu usscat a combuustibilului nu
uclear uzat

CHT

Con
nstrucții hidrootehnice

APDRA
A

Atellier de proceesare DRA

ZC

Zon
nă curată

Cu litere latine
EUR

European Utilityy Requiremeents (Cerințe europene)

NPP

Plant (Centraala Nuclearo-Electrica)
Nucclear Power P

UNSCE
EAR

United Nations Scientific Co
ommittee on the Effects oof Atomic Radiation
R

CLP

Reg
gulament (UE
E) nr. 1272/2
2008 Regulam
ment pentru clasificarea și ectichetareea
subsstențelor și aamestecurilorr chimice perriculoase

IUCN

Uniune internațiională pentru
u protecția naaturii

REACH
H

Reg
gulament (СЕ
Е) nr. 1907/2
2006 pentru Înregistrarea,
Î
, evaluarea, autorizarea
a
ș
și
limiitarea utilizărrii substanțellor chimice Directivă
D
67//548/CEE

PCBs

Bifeenili policlorrurați, terfeniili policlorurati, monomeetil tetraclor difenil
d
metann,
mon
nometil dicloor difenil metan, monomeetil dibrom ddifenil metan
n șși orice
ameestec cu conțținut de pestee 0.005 % greutate.

REZUMA
AT NON‐TEHN
NIC,

PAG
G. 10

REEZUMAT NON-TEHNIC AL
ДО
ОВОС PROPUN
NERII INVESTIȚ
ȚIONALE „CO
ONSTRUIRE DE
EPOZIT NAȘIO
ONAL FINAL D
DE ÎNGROPAR
RE DEȘEURI
RADIO
OACTIVE DE S
SLABĂ ȘI MED
DIE ACTIVITA
ATE – DNDRA““

TERME
ENI ȘI DEF
FINIȚII
barieră

Orice înggrădire fiziccă (inginereească sau naaturală), carre previne saau
împiediccă distribuirea substtanțelor raadioactive și
ș protejeazză
DRA îm
mpotriva effectelor noccive internee și externee, precum și
protecțiee împotriva radiațiilor ionizante

depozitaarea geologică

Amplasaarea unor DRA în formațiunii geologicee stabile la
adâncim
me de câtevaa sute de metri
m
sau m
mai multe, sub
s suprafaața
pământuului, pentrru asiguraarea izolaarea pe teermen lunng
a radionuuclizilor de biosfera

închiderre

Finalizarrea tuturorr operațiun
nilor la uun momen
nt dat duppă
amplasarrea deșeuriilor radioactive în fa
facilitate dee depozitarre.
Include lucrări fin
nale de ing
ginerie sauu alte lucrăări, necesaare
aducerii facilității în
n stare de siguranță pe ttermen lung
g.

zonă prootejată

zona, sttabilită în scopurile protecției
p
fi
fizice, situaată în cadrrul
șantierullui unei instalații nuccleare sau aal unui altt obiectiv, în
incinta ccăreia sunt utilizate
u
sau
u depozitatee materiale nucleare saau
substanțee radioactiv
ve, aflată su
ub supravegghere constaantă asiguraată
prin pazăă sau prin dispozitive
d
electronice,
e
înconjuratăă de o barieeră
fizică cuu un numărr limitate de
d puncte dde intrare, accesul fiinnd
posibil nnumai pentru
u persoanele cu permisse de treceree speciale

zonă cu acces contrrolat

zona, sttabilită în scopurile protecției fizice, caare cuprindde
teritoriu din jurul zo
onei protejaate a instalaației nucleaare, accesul la
care estee controlat și
ș poate fi lim
mitat pentruu mijloacelee de transpoort

i
căreeia
zonă p
pentru măsuri
m
dee Zona în jjurul instalaației nuclearre sau obiecctivului, în incinta
precauțiie
și
protecțiee organelee centrale și teritoriaale ale putterii executtive instituuie
organizaare pentru aplicarea
a
un
nor măsuri iimediate dee protecție, la
(ZMPP)
declarareea unei sittuații generrale de urggență, adicăă înainte saau
imediat după eliberrarea unor substanțe rradioactive în mediu, în
s limităriii riscului dde apariție a unor efeccte
vederea prevenirii sau
grave deeterministe pentru
p
popu
ulația
alegereaa șantierulu
ui

procesull de determiinare a locu
ului potrivitt pentru con
nstruirea unnei
instalațiii nucleare sau a unu
ui obiectivv, cu sursee de radiaații
ionizantee, inclusiv
v realizareea unei evaluări adecvate și
determinnarea fundaamentelor de proiect

categoriee 2

deșeuri radioactivee cu activ
vitate slabăă sau med
die, conforrm
Ordonannței de sig
guranță la gestionareea de DRA
A, DRA, cu
c
conținut de radionu
uclizi în con
ncentrații, care necesiită măsuri de
d
izolare șși mențineree de încredeere, dar nu nnecesită măăsuri speciaale
de îndeppărtarea căld
durii la păstrare și deppozitare finaală. DRA din
d
această ccategorie su
unt subdivizate suplimeentar în:
а) categoorie 2а - deșeuri radioaactive cu acctivitate slab
bă sau mediie,
care connțin cu prrecădere raadionuclizii de scurtăă durată (ccu
perioadăă de semideezintegrare mai scurtă de cea a cesiului-137
c
7),
precum și radionucclizii de lungă durată cu nivele de activitaate
mult maai mici, limiitată pentru alfa-emițăttori de lung
gă durată suub
6
4.10 Bqq/kg pentru
u fiecare am
mbalare și vvaloare med
die maximăă a
tuturor ambalărilorr din instaalația respeectivă de 4.10
4 5 Bq/kkg;
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asemeneea DRA neccesită izolaree și mențineere de încreedere pentruu o
perioadăă de până în câteva sutee de ani;
(b) cate gorie 2b - deșeuri raadioactive cu activitaate slabă saau
medie, ccare conțin
n radionucliizii de lunggă durată, la nivele de
d
activitatee ale alfa-emițătorilorr de lungăă durată, care depășesc
limitele pprevăzute pentru
p
categoria 2а;
depozitaare
suprafațță

fin
nală

s
saau
dee depozitaarea finală a DRA în instalații, ssituate pe suprafață
până în câteva zeeci de metrri sub suprrafața păm
mântului, prrin
folosireaa unor bariere inginereșști și/sau nat
aturale

depozitaare finală

amplasarrea deșeurillor radioactive în installații sau loccuri adecvatte,
fără intennția de recu
uperarea ulteerioară a accestora

depozitaare

depozitaarea substan
nțelor radio
oactive în instalații, care asiguură
limitareaa efectului acestora,
a
cu intenția de recuperare a acestora

gestionarea
radioacttive

m
a, procesareea prealabillă,
deșeurilorr toate ac tivitățile, leegate de manipularea
procesarrea, condiționarea, păstrarea șii depozitarrea finală a
deșeuriloor radioactiive, cu exceepția transpportării acesstora în afaara
șantierullui
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INTRO
ODUCERE
E
Raportuul pentru evvaluarea im
mpactului dde mediu (R
REIM) al Propunerii
P
investiționaale /PI penntru
„Constrruirea depozitului fin
nal de deșeeuri radioacctive de sla
abă și mediie activitatte – DNDR
RA“
în zonaa „Radiana”” situată în
n intravilannul satului Harlets, municipiul K
Kozlodui, ju
udețul Vrattsa,
ЕКАТТ
ТЕ 775548, este întocm
mit în confoormitate cu
u art.95, al. 2 din Legeea referitoarre la păstraarea
mediuluui înconjurăător /LPMÎ (MO, nr. 9 1/2002, mo
odif. și comp
plem. de M
MO, nr. 22/1
11.03.2014)), și
art.9, all. 1 și al. 4,, art. 10, al..1 și al. 3 ddin Ordonan
nță privind condițiile șși ordinea de
d efectuarre a
evaluărrii impactuluui de mediu
u (MO, nr. 25/2003, modif.
m
și complem. de MO, nr. 94
4/30.11.20112).
REIM sse întocmeșște pe baza unui contraact încheiat între ÎS ”R
RAO” și „Eccoenergoproekt" SRL, de
către o echipă dee experți în
î domeniuul evaluării impactulu
ui propuneerii investițționale asuupra
ori ale mediiului înconju
urător.
diferitellor componeente și facto
Construuirea unui DNDRA
D
estee atribuită ÎÎS „RAO” prin
p Deciziee a Consiliullui de minișștri nr. 683 din
25 iulie 2005, confform Hotărâârii MMA ppentru evalu
uarea impacctului de meediu nr. 21-9/ 10.11.2011,
fiind approbată realizarea Prop
punerii inveestiționale pentru
p
„Con
nstruirea deppozitului final de deșeeuri
radioacttive de slabă și medie activitate
a
– DNDRA“. Conform adresei nr. J--320/19.12.2013 a MM
MA,
ÎS „RAO” este nottificată cu privire
p
la annularea hotăărârii menționate mai ssus, în urma Hotărârii nr.
15645/226.11.2013 a Curții sup
preme admiinistrative, în
î complet de
d cinci meembri, dispu
use la proceesul
adminisstrativ nr. 12075 din 2013 pentru Hotărâre nr.11040/22
n
.07.2013 răămasă în viigoare a Cuurții
supremee administrative, în co
omplet de ciinci membrri, dispusă la proces addministrativ
v nr. 14 10990 /
2011.
m
hotărârii
h
C
Curții supreeme admin
nistrative ((în urma Hotărârii nr.
În legăătură cu motivele
15645/226.11.2013 a Curții su
upreme adm
ministrative, în compleet de cinci membri, dispusă
d
penntru
procesuul administraativ nr. 12075 din 20133 pentru Ho
otărârea răm
masă în vigooare nr. 11040/22.07.20013
a Curțiii supreme administrativ
a
ve, în compplet de trei membri, diispusă penttru procesull administraativ
nr. 14 1090 / 2011)) și conform
m interesuluui public, MMA
M
recomaandă a se acctualiza Caiietul de sarccini
cu priviire la sfera de cuprindeere și conținnutul EIM, și să fie deesfășurate coonsultări su
uplimentare,, în
afara ceelor deja meenționate peentru propunnerea invesstițională. S-a realizat C
Caiet de sarrcini actualiizat
pentru ssfera de cupprindere și conținutul
c
R
REIM, sub rezerva uneei noi proceeduri, în con
nofromitatee cu
cerințelee MMA. Sffera de cup
prindere a caietului dee sarcini acttualizat estee conformattă în întregiime
cu cerinnțele art. 100 din Ordon
nanță privinnd condițiilee și ordinea
a de efectuaare a evaluă
ării impactuului
de mediiu și cu ceriințele MMA
A, solicitate prin adresăă nr. J-320/19.12.2013 și adresă cu
c nr. de ieșșire
26-00-11943/15.08.22014 .
În prezeentul REIM
M sunt luate în vedere și rezultatelle și conclu
uziile obținnute în merssul proiecteelor
executaate până acuum pentru ju
ustificarea cconstrucției de DNDRA
A.
S-a ținuut cnot și dee toate mottivele cu priivire la omisiunile, preezentate în hotărârea Curții
C
supreeme
adminisstrative.
În prezzentul REIM
M sunt luate în connsiderare șii toate reccomandărilee adresate cu privire la
complem
mentări și corecții,
c
con
nform adre sei MMA nr.
n 26-00-19
943/05.12.22014 pentru
u determinaarea
evaluăriii calității REIM
R
și aneexelor sale Д
ДОСВ al Prropunerii inv
vestiționalee „Construirrea depozituului
final de deșeuri raddioactive dee slabă și m
medie activittate (DNDR
RA), prezenttate Beneficciarului penntru
obținereea poziției sale
s prin adrresă cu nr. dde intrare 26-00-1943/
2
20.10.20144 .
Principalele obiecttive ale prezzentei evaluuări a impacctului de meediu a Propuunerii investiționale / PI
P /
a ÎS „RA
AO” sunt urrmătoarele:
→ A se evallua la o etaapă timpuriee, impactull asupra tutturor compoonentelor ale
a mediuluii și
factorii, care-l
c
influeențează, și în special cele care influențează
i
ă sănătății populației din
regiunea și a person
nalului anggajat în peerioada con
nstrucțiilor, exploatăriii și închideerii
depozituluui final.
→ A se propuune măsuri pentru aduucerea la minim a influențelor asuppra mediulu
ui a Propuneerii
investiționnale.
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→ A se conttura principalii parameetri ecologicci ale Propu
unerii invesstiționale șii a se clariffica
impactul său de med
diu în timppul construccției sale, după
d
lansarrea sa în ex
xploatare șii la
închidere.
Întrucâtt DNDRA trebuie con
nstruit, explloata și încchis într-o modalitate care asigurră izolarea pe
termen lung a deșșeurilor rad
dioactive dee oamenii și
ș de mediul înconjurrător, în accest REIM s-a
evaluat închiderea sa și influeența sa poteențială în perioada de după explooatare. În co
onformitate cu
d domeniu
ul nuclear, aaceasta consstituie obiecctul unui reggim de licen
nță pentru care
c
legislațiia bulgară din
trebuie desfășuratăă o altă proccedură de E
EIM înainte de închiderrea facilitățții. Proiectu
ul este elaboorat
și în connformitate cu
c Politica BERD
B
din 22008 în dom
meniul mediiului înconjjurător și ceerințele privind
aplicareea sa.
La elaborarea Rapoortului de EIM,
E
obligaatoriu trebuiie respectate legile, orddonanțele, regulamente
r
ele,
normalee, standardeele ale Repu
ublicii Bulggaria și ale principalelor Directivee UE, legatte de proteccția
mediuluui și referitooare la proieectul.
Ca anexxă la Raporrtul de EIM
M se întocm
mește și Rap
port pentru evaluarea gradului dee influențarre a
Propuneerii investițiionale a obiiectului și sccopurile de protecție a zonelor prootejate, în co
onformitatee cu
Ordonaanță privindd condițiilee și ordineea de efecctuare a evvaluării coompatibilitățții planurillor,
proiecteelor și proppunerilor in
nvestiționalee cu obiectu
ul și scopurrile de prottecție a zon
nelor protejjate
(publ. M
MO nr. 73 din
d 11.09.20
007, modif. pprin MO nrr. 94 din 30..11 2012)
Un aspeect importaant al proceedurii de E
EIM repreziintă dezbateerile publicce. Activităățile, legate de
participarea publiccului, sunt descrise
d
în Planul de angajare
a
a părților inteeresate. Do
ocumentul este
e
accesibiil în Interneet, pe paginaa ÎS RAO șii furnizeazăă informațiee necesară ppentru particciparea eficaace
a publiccului, incluusiv informaație referitooare la mod
dalitate de contact, prrin care pot fi exprim
mate
opinii, ppropuneri șii pot fi pusee întrebări.
INFOR
RMAȚIE DESPRE
D
ANGAJATO
A
ORUL
Persoaana juridică:
Întreeprindere de
d stat „Deșeuri radiooactive”
Directtor executivv:
Ing. Dilyan Petrov
17977 Sofia, bul. “G. М. Dim
mitrov” 52 A
A, et. 6
Adresăă:
Orașuul Sofia
Oraș:
Sofiaa
Municcipiu:
+3599 2 9035 100
0
Telefoon:
+3599 2 962 50 78
7
Fax
http:///dprao.bg/
Paginaa de Intern
net:
info@
@dprao.bg
Poșta electronicăă:
Ira Sttefanova
Persoaana de conttact:
+3599 02/903513
35
Telefoon:
ira.sttefanova@d
dprao.bg
Poșta electronicăă:
INFOR
RMAȚIE DESPRE
D
CONTRAC
C
CTORUL - FIRMA, CARE
C
A EL
LABORAT
T REIM
Elaborrat REIM
“Ecooenergopro
oekt” SRL
Admin
nistrator:
Ing. Krasimira Krumova
14077 Sofia, bul." James Boucher " 51 eet.17; birou
u 1707
Adresăă de coresp
pondență:
02 / 8862 93 21
Telefoom / Fax:
officee@ecoep.co
om
Poșta electronicăă:
Stela Ivanov
va
Condu
ucător echipă de experți Ing. S
Dr. N
Neli Gromko
ova
Vice-cconducător echipa de
experțți
Dani ela Veleva
Coord
donator:
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1

CA
ARACTER
RISTICA PROPUNE
P
ERII INV
VESTIȚIONALE

LOCAȚIIA ȘANTIERU
ULUI DNDR
RA ȘI INFRA
ASTRUCTUR
RA EXISTENTĂ
După o serie de studii suplim
mentare efeectuate și co
omparări cu
u restul șanntierelor ofe
ferite, confoorm
tuturor criteriilor, se propune DNDRA ssă fie amplaasat pe șantierul „Raddiana”, situaat în apropiiere
nemijlocită de cenntrala nucleaaro-electricăă „Kozlodu
ui”, între do
ouă drumurii, unul la Nord,
N
controolat
de cenntrala nucleaaro-electrică și considderat un dru
um interior al centraleei, și secțiun
ne din drum
mul
),
republiccan II -11 Kozlodui-Ha
K
arlets-Miziaa, în Sud - Figură
F
0-1. Zona colorrată în porto
ocalie (
arată suuprafața șanttierului „Raadiana“.

FIG
GURĂ 0-1 LO
OCAȚIA ȘANT
TIERULUI „R
RADIANA“

Șantieruul este la distanță de 3.3 km în Suud-Estul liniiei de delim
mitare a orașșului Kozlod
dui, la 4.3 km
în Nordd-Vestul lim
mitelor de construcții aale satului Harlets
H
și laa aproximattiv 4.2 km în Sud-Vesstul
malului drept al flluviului Du
unărea. Are suprafața de
d aproximativ 46 ha, cu o form
mă aproximaativ
ni maxime 470 x 125
50 m, încaadrându-se în zona dee precauțiee și
dreptunnghiulară și dimensiun
protecție ZMPP a centralei nu
uclearo-elecctrice „Kozzlodui” – Fig
gură 0-2.
Șantieruul este situuat pe o paantă. Inclinaația medie a șantierullui este de 8º30’. Se încadreazăă în
periferiaa nordică a regiunii Miizia. Panta cconturează în
î Sud valea de a lunguul Dunării aferentei
a
zoonei
orașuluii Kozlodui. Conform ”testelor de sstres” efectu
uate de UE,, cota maxim
mă, care poate fi inunddată
o dată îîntr-o perioaadă de 10 000
0 ani, cu probabilitaate de р=0.0
01%, este de 33.50 m, adică cu mult
m
sub cotaa șantierului.
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FIG
GURĂ 0-2 SCHEMA
C
ZONEI DE 2 KM P
PENTRU MĂS
SURI DE PRE
ECAUȚIE ȘI P
PROTECȚIE (ZMPP)
(
ȘI
ȘAN
NTIERUL „R
RADIANA“

În ultim
mele patru decenii,
d
șan
ntierul „Raddiana” este studiat dettaliat; inițiaal ca o parte din studdiile
pentru sstabilirea loocației șantieerului centrralei nuclearro-electrice „Kozloduii”, iar în inttervalul 20007 2011, auu fost efecttuate analize detaliate ppentru amp
plasarea șan
ntierului DN
NDRA. În 2011,
2
Instituutul
de Geologie de pee lângă Accademiei buulgare a știiințelor a efectuat
e
studdiul: “Estim
mare pentruu o
n partea plaată a șantierrului „Radiaana“, cele mai
m
eventuaală modificaare a condițțiilor hidroggeologice în
nefavorrabile condiiții hidrolog
gice, hidroteehnice și cllimatice și evaluarea ppericolului de eroziunee și
inundarre“. Studiilee detaliate reealizate a șaantierului „Radiana”
„
arată că șanttierul nu estte periclitatt de
inundarre, nici de eroziune,
e
caauzate de fluuviul Dunărea, creșterea maximă estimată a nivelului apei
a
fiind dee 0.9 m. S-a constatat că caracterristicile geo
ologice ale șantierului „Radiana” sunt potrivvite
scopurillor urmăritee. Pentru pro
oiectarea D
DNDRA sun
nt realizate studii
s
suplim
mentare ale șantierului, în
lunile nnoiembrie șii decembriee 2012 de ccătre Institu
utul de Geo
ologie de pee lângă BA
AN (Academ
mia
bulgară de științee), pentru precizarea
p
cotei sedim
mentelor pliocene”. ““Elaborareaa unor proffile
geologicce și hidroggeologice – de la plattoul prin șaantierul “Raadiana” pânnă la fluviu
ul Dunărea”” și
„Elaborrarea unei hărți
h
hidrogeeologice în zona DND
DRA pe șan
ntierul „Raddiana” care caracterizeaază
suplimeentar locațiaa selectată pentru
p
DND
DRA.
SUPRAFFEȚE NECESSARE PENTR
RU REALIZA
AREA PI ÎN FAZA
F
LUCRĂRILOR DE
E CONSTRUC
CȚII ȘI ÎN FA
AZA
DE EXPL
LOATARE

Statutull terenului, care se în
ncadrează în șantier și în zonaa acestuia, după datelle actuale ale
serviciuului municippal Agriculttură și păduuri și după Agenția
A
de cadastru,
c
geeodezie și caartografie, este
e
arătată îîn Figură 0-1
0 , а в Tabel 0-1 – suuprafața aceestora.
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FIGURĂ 0-1 HARTA PROP
PRIETĂȚII ȘA
ANTIERULUII „RADIANA” ȘI TERENU
ULUI DIN JUR
RUL SĂU.
Legendă d
după tip de prroprietate:
- privată;
municipallă privată;

- de statt publică;
- persooane juridice.

- de stat privată;

- municipală publică;

-

TABE
EL 0-1 STATU
UTUL PROPR
RIETĂȚILOR
R IMOBILIARE DE PE ȘAN
NTIERUL „RA
ADIANA“ ȘI DIN
D ZONA SA
A
Nr. imobil

Proprietar

000254,
format dinn
000238

Statul, pusă la
dispooziția DS
DND
DRA în scopu
ul
consttruirii DNDR
RA
prin DCM
D
nr.
393/55.07.2013
Statul, pusă la
dispooziția DS
DND
DRA în scopu
ul
consttruirii DNDR
RA
prin DCM
D
№3933/5.07.2013
МЗГ--SHM
Muniicipiul Kozlo
odui
Muniicipiul Kozlo
odui

000355
format dinn
000231

000229
000225
000005

Mod d
de folosință trainică

Tip proprrietate

Alt teeren intravilaan

De stat, ppublică

Suprafaață,
dka
309.6333

Alt teeren intravilaan

De stat, ppublică

129.8771

Canaal de irigație
Teritooriu pt scopu
uri sportive
Drum
m agricol

De stat, pprivată
Municipaală, privată
Municipaală, publică
TOTA
AL

15.6006
4.266
4.6556
464.0226

Terenull este cu precădere
p
proprietate dde stat pub
blică, pusă la dispozițția ÎS „RA
AO“ în scoppul
construiirii DNDRA
A prin HCM
M №393/5.007.2013, cu acte de pro
oprietate de stat publicăă în numelee ÎS
„RAO“ nr. 3220/003.09.2013 și nr.3219//03.09.2013
3, eliberate de către prrefectul jud
dețului Vrattsa.
Sunt prrezente și parcele
p
micci, care sunnt proprietaate municip
pală privatăă, proprietaate municippală
publică și proprietaate de stat privată.
Propuneerea investițțională se reeferă la:
-

iimobil nr. 000355,
0
aflat în propriietatea DS DNDRA, proprietate
p
dde stat publlică, НТП „alt
„
tteren intravvilan”
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-

iimobil nr. 000254,
0
aflat în propriietatea DS DNDRA, proprietate
p
dde stat publlică, НТП „alt
„
tteren intravvilan”

-

o parte din imobil nr. 000005
0
cu Н
НТП – „dru
um agricol”;

-

o parte din imobil nr. 000229
0
cu Н
НТП – canaal de irigațiee;

- iimobil nr. 000225
0
cu НТП
Н
„teritooriu pt scopuri sportivee”.
Propuneerea investițională nu afectează
a
teerenuri privaate și nu estte mărginităă de terenurri private. cele
c
mai aprropiate terennuri private sunt la o diistanță de 30 m. Echilibrul teritoriiului, confo
orm proiectuului
este arăttat în Tabeel 0-2.
TABEL 0-22 ECHILIBRU
UL TERITORIIULUI
Teritoriiu
Celule depozit
d
finall – primă etaapă
Celule depozit
d
finall – a două ettapă
Celule depozit
d
finall – a treia ettapă
Zonă clădiri și utila
aje
Zonă sp
pații verzi
Zone neeafectate
Pavaje – drumuri și
ș altele

Supra
afață, m2
7 55
58.3
7 55
58.3
7 55
58.3
5 48
80.3
244 48
80.0
132 57
72.8
58 81
18.0
26.0
To
otal 464 02

P
Procent, %
1.63
1.63
1.63
1.18
52.69
28.57
12.68
100.00

Șantieruul va fi îngrrădit și asigu
urat în confformitate cu
u cerințele ARANP
A
refe
feritoare la protecția
p
fizzică
1
a facilităților de gestionare a deșeurilor
d
raadioactive .
Principaalele activittăți în perio
oada lucrăriilor de consstrucții, vorr fi realizatee pe șantierrul „Radianna”.
Suprafeețe suplimenntare vor fi necesare ppentru depozzitare temporară de 900 000 m3 lo
oess, care vaa fi
3
folosit ppentru consttruirea pern
nei de loess--ciment, 68 000 m hum
mus, care vaa fi folosit pe
p șantier.
În conformitate cu
c cerințelle LUSEN
N și Ordon
nanței privvind condițițiile și orrdinea penntru
f
r nucleare și obiectivee cu surse de
determiinarea zoneelor cu stattut special din jurul facilităților
uri de precaauție și prootecție / ZM
MPP / și zoonă
radiații ionizante , va fi stabilită zona ppentru măsu
supraveegheată /ZS//. Zona pentru măsuri dde precauțiee și protecțiie, determinnată în proieectul DNDR
RA,
se încaddrează în territoriul șantierului – în terenul înco
onjurat cu gard
g exterioor - Figură 0-2.
0

1

Ordonannță pentru asigurarea pro
otecției fizicee a instalațiillor nucleare, a materialullui nuclear și
ș a substanțelor
radioacctive, publ. MO
O nr. 77/03.09
9.2004
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FIGURĂ 0-2 PLAN GENER
RAL AL DND
DRA PE ȘANT
TIERUL „RA
ADIANA“.

TRUCTURA
INFRAST

Infrastruuctura șantiierului „Rad
diana” nu neecesită inveestiții mari, respectiv nuu este legattă de lucrării de
amploarre de infrasstructură, în
ntrucât estee situat în apropiere nemijlocită
n
de șantieru
ul amenajatt al
centraleei nuclearo--electrice „K
Kozlodui”. Se preved
de alimentarrea cu elecctricitate și cu apă să fie
asiguratte de CEZ Bulgaria
B
EA
AD, „ViK“ O
OOD - Vraatsa, care asiigură puncttele necesare de conecttare
și echippamentele dee măsurare.
Șantieruul este travversat de o conductă dde apă din cadrul rețelei de alim
mentare cu apă
a în scoppuri
menajerre, care asiggură alimen
ntarea centraalei nuclearo-electrice „Kozlodui”” și este pro
oprietate firm
mei
ViK Vrratsa OOD. Apa potab
bilă este asiigurată din puțuri de tip
t ”Raney”” – trei buccăți, situate pe
tăpșanuul fluviului Dunărea,
D
înaainte de oraașul Kozlod
dui. Sistemu
ul construit aare o capaciitate suficieentă
pentru aasigurarea alimentări
a
cu
c apă în sccopuri men
najere și a celei
c
potabiile ale centrralei nucleaaroelectricee, precum și
ș pentru aco
operirea nevvoilor de ap
pă cu proprietăți potabbile în timpu
ul lucrărilorr de
construccții, exploaatării și încchiderii DN
NDRA. Porțțiunea din rețeaua de alimentaree cu apă, care
c
traverseează șantierrul „Radian
na“ va fi m
mutată în no
ord, între gaardul șantieerului și dru
umul existeent,
păstrânddu-se capaacitatea exiistentă de alimentaree a centraalei nucleaaro-electricee „Kozloduui”,
asigurânndu-se o deeviere pentrru alimentaarea DNDR
RA. Folosireea apei se vva realiza respectându
r
u-se
cerințelee normativee și condițiille contractuuale cu „ViK
K“ OOD - Vratsa.
V
Pe șantiierul ”Radiaana“ nu exisstă o rețea dde canalizarre construită. PI prevedde această să
s fie separaată:
pentru aape fecaloidd-menajere reziduale pprovenite dee la zona ad
dministrativvă; pentru ape
a pluvialee și
de drenaaj provenitee de la celullele depozituului final.
Evacuarrea apelor fecaloid-m
menajere se va realizaa în canalizzarea fecalooid-menajeră a centraalei
nuclearoo-electrice „Kozlodui”
„
”, iar apele dde suprafațăă vor fi evacuate în cannalul principal de drennare
al sistem
mului de drrenaj „Blato
oto”, gospo dărit de „N
Napoitelni siistemi” EAD
AD – filială Mizia2. Appele
din sisteemul de dreenaj „Blatotto” se vor ttransfera în fluviul Du
unărea cu aj utorul unei ПС (stație de
pomparre). La o etaapă următoare a PI see va apreciaa dacă apelee de supraffață de la DNDRA
D
vorr fi
2

Писмо РРег.№1011/06.006.2014г. на Напоителни
Н
сисстеми ЕАД – клон
к
Мизия
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evacuatte direct în canalul principal de ddrenaj sau indirect
i
prin
n sistemul dde canalizaare al centraalei
nuclearoo-electrice „Kozlodui”
„
. Va exista un bazin peentru ape plluviale, situuat în apropiierea drumuului
spre cenntralei nucleearo-electricce „Kozlodu
dui “, în cea mai inferio
oară parte a șantierului. La piscinaa se
vor direecționa num
mai apa plu
uvială de ppe șantier și
ș apă curaată de la reezervoarele de controll al
infiltratuului, și apă curată din rețeaua de drenaj de adâncime
a
mare.
m
În fazaa următoaree de proiecttare
se vor ppreciza cantiitățile de ap
pă și schemaa de evacuare a apelor.
Șantieruul „Radianaa” este traveersat de o liinie electricca aeriana „E
ELBA” 20 кV, aflată în
î proprietaatea
firmei C
CEZ Elektroorazpredelen
nie Bulgariaa AD. Porțiiunea din lin
nia electricăă aeriană, caare traverseaază
șantieruul va fi muutată în con
nformitate ccu instrucțiu
unile firmei CEZ, penntru care s--a elaborat un
proiect de lucru. Alimentarea
A
a șantieruluii se va realliza prin deviere de la linia electrrică aerianăă În
acest sccop se va livvra un post trafo,
t
în connformitate cu
c cerințele legale.
Alimenttarea șantieerului cu caabluri de tellecomunicaații se va realiza prin ddeviere de la
l cablurile de
telecom
municații dejja existentee, pe baza uunui acord cu
c BTK AD
D (Vivacom
m) cu priviree la protejaarea
rețelei, pproprietate a firmei BT
TK.
În Nordd șantierul este
e accesibiil prin drum
mul controlaat de centrallă nuclearo--electrică „K
Kozlodui “. Pe
acest drrum se va reealiza transp
portul de deeșeuri radio
oactive cond
diționate proovenite de la
l Atelierull de
procesaare a deșeurrilor radioactive de pee lângă Div
viziunea speecializată a DP „RAO
O“ (SP „RA
AOKozloduui”). Pe șanntier va fi co
onstruit un ddrum interio
or.
În vedeerea neafecttării regimu
ul de exploaatare al cen
ntralei nucleearo-electricce „Kozlod
dui”, pe durrata
lucrăriloor de constrrucții ale DN
NDRA se vva folosi cu precădere drumul
d
repuublican II-11, care asiguură
accesul la șantierull „Radiana““ din Sud, înn scopul aceesta va fi co
onstruită o ddeviere de la acesta.
Șantieruul este travversat și dee un canal de irigații М-1, care face parte din Sistem
mul de irigații
„Asparuuhov val“ (îîn momentu
ul de față approximativ 38.6 % din
n sistem se ppoate folosii în scopurii de
irigație)). Prin realizarea prop
punerii inveestiționale, o parte din
n canalul vva fi mutatt. S-a elaboorat
proiect pentru mutarea porțiun
nii din canaal, care trav
versează șan
ntierul „Raddiana”. Parteea părăsită din
canalul М-1, în poorțiunea de la începutuul șantierulu
ui DNDRA
A până la loocul de evaccuare a nouului
mutat, va fi recultivată.
r
canal m
DESCRIIEREA CARA
ACTERISTIC
CILOR PRINC
CIPALE ALE
E PROCESUL
LUI DE PROD
DUCȚIE
1.1.1

TIPUL FACILITĂȚII
F
I

Propuneerea investiițională a DP
D „RAO“ pentru con
nstrucția de DNDRA iinclude con
nstrucția unui
depozitt final mod
dular de deeșeuri radiooactive de slaba
s
si med
die activitatte, categorie 2а, confoorm
Ordonaanței de siguuranță la geestionarea ddeșeurilor radioactive (НБУРАО)
(
), reprezentâând un depoozit
final de suprafaţă cu
c bariere in
nginereşti m
multiple. Tip
pul selectat de depozit final coresp
punde compplet
cu cerinnțele art.18, p.4 din aceeiași ordonaanță, anumee: - facilitatte de supraafață de inginerie penntru
depozitaarea finală de
d DRA din
n categoria 22а.
DNDRA
A este comppus din facilități de deepozitare fin
nală și clăd
diri și instala
lații auxiliarre. Pe obiecctiv
va fi assigurată pazza fizică, DNDRA va fi înconjuraat cu gard, asigurat și păzit în co
onformitate cu
cerințelee Ordonanțței referitoa
are la asiggurarea pazzei fizice a instalațiiloor nuclearee, materialuului
nuclearr și a substanțelor radio
oactive.
Șantieruul este divizzat în „zonaa controlatăă” și „zona supraveghe
s
ată”. Facilittățile de dep
pozitare finnală
și clădirrea de prim
mire și de stocare
s
tem
mporară tam
mpon a amb
balajelor cuu deșeuri raadioactive suunt
amplasaate în zonaa controlatăă. În zona supravegheată sunt amplasate
a
cclădirile adm
ministrativee și
instalațiii auxiliare – clădire pentru
p
conttrolul accessului (punctt de treceree), clădire administrati
a
ivă,
care asigură personnalului cond
diții de lucru
ru adecvate, cu încăperi birouri, saală de confeerință, încăpperi
pentru arhiva și echipament
e
auxiliar, cclădire cu laboratoare
l
– asigură condiții po
otrivite penntru
efectuarrea unor anaalize de lab
borator, clăddire pentru sisteme
s
aux
xiliare cu atteliere de lu
ucru cu diferrite
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destinațții și secție industrială, în care suunt sistemelle de alimeentare cu ellectricitate și
ș alte sisteeme
auxiliarre, clădire pentru
p
proteecție fizică șși sală de control,
c
desstinată exerrcitării unui control de 24
ore și suupraveghereea obiectivu
ului, clădiree principalăă de serviciii, situată înt
ntre zona co
ontrolată și cea
c
supraveegheată, desstinată prottecției împpotriva radiațiilor, con
ntrolul acceesului la zo
ona, controolul
radiațiillor legat de persoane și
ș materiale.. Accesul personalulu
p
ui și al mijlooacelor de transport
t
laa/ și
de la territoriul DND
DRA va fi controlat
c
și se va realizza prin puncte de trecerre.
Pe bazaa practicii innternaționale existente,, a unor doccumente națționale și innternaționale normativee și
cu caracter de recomandări, s-a
s selectatt depozitareea finală deeșeuri radiooactive de slaba
s
si meedie
activitatte, categoriie 2а, в faccilitate de suprafață de
d ingineriee 3 , 4 , confo
form Ordon
nanței bulgaare
referitoaare la gesttionarea deșșeurilor raddioactive. Ținând
Ț
cont de condițțiile concrette prezente pe
șantieruul „Radianaa”, facilitateea de depozzitare finalăă fa vi amplasată la adââncimea de până în 355 m
sub suprrafața pămâântului.
Facilitattea de depoozitare finală reprezintăă o facilitatee cu barieree inginereştii multiple de
d tip modular,
siguranțță căreia estte asiguratăă prin mijloaace pasive. Siguranța se
s bazează ppe aplicareaa unei protecții
eșalonatte profund, realizată prin
p aplicareea simultan
nă a unui sistem de baariere fizicee și tehnicee și
măsuri oorganizaționnale, care asigură urmăătoarele niv
vele de proteecție:
→

Sistem format
f
din bariere
b
fizicce consecutive pe caleaa distribuțieei substanțellor radioacttive
în mediuul înconjurăător;

→

Sistem de măsuri tehnice și organizațio
onale pentru
u protecția barierelor și mențineerea
eficiențeei acestora;

→

Sistem de
d măsuri teehnice și orgganizaționaale pentru prrotecția perssonalului dee exploataree;

→

Sistem de măsuri tehnice și organizațio
onale pentru
u protecția populației și a mediuului
înconjurrător.

Sistem format dinn bariere fizzice (proteccție cu bariiere multiplle) asigură siguranță în
î procesul de
exploataare a depozzitului finall și după înnchiderea faacilităților de
d depozitaare finală. În
Î perioada de
după exxploatare, siguranța DN
NDRA este aasigurată în
n întregime de
d barierelee inginereștii și naturale.
Facilitățțile de depoozitare finallă sunt prottejate împottriva apelor de suprafaț
ață (precipitaații, retrageerea
apelor dde suprafață în urma precipitațiillor și topirea zăpezii), prin sistem
m de drenaaj a apelor de
suprafațță și printr-oo hală de prrotecție, connstrucție ușo
oară deasupra facilitățillor în explo
oatare.
Facilitățțile sunt preevăzute cu un
u sistem dde drenaj intterior, care permite capptarea și colectarea a apei
a
eventuaal penetrate (infiltrate) la containerrele cu DRA
A condițion
nate. Sistem
mul de drenaaj interior vaa fi
construiit astfel încâât să permittă depistareea cu strictețe în ce celu
ulă cu deșeuuri radioacttive depozittate
a penetrrat umiditatea, precum și condiția containerelor.
În confoormitate cu bunele pracctici din țărrile europen
ne dezvoltatee5,6,7 și cerinnțelor legale stabilite prin
p
Ordonaanța de siguuranță la gestionarea
g
deșeurilorr radioactivve, în proieectul DNDR
RA se asigură
posibilittatea tehniccă de scoateere a ambaalărilor cu deșeuri
d
radiioactive în perioada dee exploatarre a
depozituului final. Practica
P
din
n țările euroopene dezvo
oltate demo
onstrează căă acceptabilitatea publlică
este maii bună față de facilități de depozitaare finală, la care pot fi aduse activvități corective.
3

Strategiia pentru gestiionarea combu
ustibilulului nnuclear processat și a deșeurrilor radioactivve până în anu
ul 2030, adopptată
prin Deecizia Consiluului de miniștri la ședinșa diin 5 ianuarie 2011
2
4
IAEA, IIAEA Safety Glossary: Terrminology Ussed in Nuclearr Safety and Radiation
R
Prot
otection, 2007 Edition. Viennna,
2007
5
I.Stefanoova, Depozitarrea finală a deeseurilor radiooactive de slab
ba si medie acctivitate, Sofiaa, ed. Tremit 97
9 EOOD, 20003
6
И.Stefannova, Depozitaarea finală a deseurilor
d
radiioactive de acttivitate mare, Sofia, ed. Treemit 97 EOOD
D, 2004
7
IAEA, Low and inttermediate level waste reepositories: so
ocioeconomic aspects andd public invo
olvement, IAE
EATECDO
OC-1553, Vienna, 2007
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1.1.2

TEHNO
OLOGIA DEPO
OZITĂRII FIN
NALE

În confoormitate cu cerințele leegislației buulgare în do
omeniul nucclear legat dde exploatarrea facilitățiilor
de gestiionare a deșșeurilor radiioactive, staandardelor МААЕ
М
de siguranță și bbunelor praactici, proceesul
de produucție în DN
NDRA are două
d
aspectee:
-

R
Realizareaa operațiuniilor tehnoloogice la dep
pozitarea fin
nală a СтБК
К;

-

C
Controlul condiției: СтБК deppozitat; a facilităților
f
de depozittare finală; a șantieruului
D
DNDRA; a ZMPP, caare este întrre gardul ex
xterior al DNDRA,
D
și zona suprav
vegheată, care
c
nnu depășeștte 4000 de metri.
m

1.1.2.1

OPERAȚ
ȚIUNI TEHNO
OLOGICE DE DEPOZITARE
E FINALĂ

Pe duraata întreagă de exploataare a obiecttivului, deșeeurile radioaactive sunt primite în formă
f
soliddă –
condițioonate în matrice
m
din ciment și ambalate în СтБК – recipient
nt din oțel beton penntru
transporrtarea, depoozitarea și îngroparea
î
ddeșeurilor raadioactive procesate.
p
Operațiuunile tehnollogice legatte de îngropparea sunt co
ompuse din
n: primirea D
DRA, contrrol de intraree și
operațiuuni tehnologgice legate de amplasaarea DRA în
î facilitățile de îngroppare în următoarea orddine
cronologică:
1. M
Mijlocul dee transport specializat (MTS), în
ncărcat cu СтБК,
С
ajunnge la puncctul de treccere
К
КПП) al DNDRA. Paza de către ofițeri de poliție, de personalul
p
DNDRA pentru prezeența
ttuturor docuumentelor în
nsoțitoare șși control dee radiație la MTS,
2. M
Mijlocul dee transport specializat
s
iintră în zon
nă de descărrcare din caadrul clădirii de primiree și
sstocare tempporară a am
mbalărilor cuu DRA, und
de are loc deescărcare m
mecanizată a СтБК,
3. C
Controlul de
d intrare și caracterrizează СтБ
БК se reallizează prinn: verificarre detaliatăă a
ddocumentațției; controll vizual al С
СтБК; conttrol dozimettric și de raadiații (veriificarea puteerii
ddoxei de radiații gam
ma, verificaarea pentru murdăriilee pe supraffață; contrrolul condiției
ddeșeurilor condiționate
c
e și a recipieentului din oțel
o beton prin
p metode nedistructiv
ve,
4. S
Stocare tem
mporară (tam
mpon) a ambbalărilor cu DRA,
5. ÎÎncărcare mecanizată
m
a ambalăriloor cu DRA la un mijloc de transpoort din incin
nta uzinei. Se
ffolosește poodul rulant al
a clădirii dee primire șii stocare tem
mporară, cânnd procesull este gestioonat
ddin camera de comandăă principalăă,
6. T
Transport innterior al am
mbalării cuu DRA pânăă la locul dee îngroparee, poziționarrea în locul de
aamplasare stabilit
s
în prealabil.
p
A
Activitățile sunt efectu
uate de la ddistanță, fărră participaarea
nnemijlocită a personallului de exxploatare, cu ajutorul unui pod rrulant cu comandă dee la
ddistanță,
7. D
Documentaare.
Trebuiee subliniat faaptul că la încărcarea
î
aambalărilor cu DRA în afara șantieerului DND
DRA are loc un
control detaliat doozimetric și de radiațiii al mijlocu
ului de tran
nsport speccializat și al recipienteelor
(СтБК). Încărcareaa se efectu
uează în coonformitate cu cerințele Ordonannței privind
d condițiilee și
ordineaa de realizare a transp
portului de ssubstanțe radioactive.
r
Fiecare coontainer cu DRA (СтБ
БК)
este fabbricat cu reespectarea strictă unoor cerințe tehnice,
t
efeectuarea unnui control tehnologicc și
păstrareea informațiiei în baza de
d date. Asttfel la amplasarea ambalărilor în ffacilitățile de
d îngroparee se
va cunooaște ce annume deșeu radioactiiv este con
ndiționat, caracteristic
c
cile matriceei din cimeent,
activitattea generalăă și inventaarul radionuucleic al reccipientului. În plus, în conformitate cu cerințțele
legislațiiei bulgare în domeniu
ul nuclear, standardelo
or de siguraanță ale МА
ААЕ și bu
unelor practtici,
personaalul DNDRA
A va efectu
ua un controol de intraree și caracterizarea reciipientelor cu
u DRA penntru
verificaarea documeentației prezzentate.
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Transpoortul СтБК până la DN
NDRA se vaa efectua nu
umai cu un mijloc de ttransport sp
pecializat, care
c
corespuunde Ordonnanței priviind condițiiile și ordin
nea de reallizare a traansportuluii de substaanțe
radioacctive, cerințeelor Acordu
ul europeann referitor la
l transporttul internațiional rutierr al mărfuriilor
periculooase (ADR)) și condițțiilor licențeei de transp
port al subsstanțelor raddioactive, emise
e
de căătre
ARANP
P.
Transpoortul de deeșeuri radio
oactive conndiționate, de la explloatarea cenntralei nucclearo-electrrice
„Kozloddui” și dezaafectarea un
nităților 1÷44 ale centraalei nuclearo
o-electrice „„Kozlodui””, se va realliza
cu MTS
S al DP RA
AO, care și în momentuul de față posedă
p
licen
nță pentru trransportul unor
u
substaanțe
radioacttive. Transpportul se va realiza pe rruta: Depozzit de stocarre deșeuri raadioactive condiționate
c
e al
DP „RA
AO“ (SP „R
RAO- Kozlodui”), situuat pe șantierul centrallei nuclearoo-electrice „Kozlodui”
„
→
КПП all centralei nuclearo-ele
n
ectrice „Koozlodui” → drum, con
ntrolat de prrotecția fiziică a centraalei
nuclearoo-electrice „Kozlodui”
„
→ КПП all DNDRA.
1.1.2.2

CONTRO
OLUL CONDIȚ
ȚIEI ȘI MONIITORIZARE

Controlul condițieii containerelor îngropatte cu DRA, facilitățilorr de îngropaare și a șanttierului, connstă
în urmăătoarele:
1. C
Controlul condiției
c
СттБК amplaasate în mo
odulele de îngropare: Are loc în
n perioada de
eexploatare a modulelorr până la siggilarea acesttora.
2. C
Controlul sistemului
s
de
d drenaj all modulelorr de îngropare, pentruu o eventuallă prezență de
aapă; Are locc în perioad
da de explooatare a mod
dulelor și du
upă sigilareea acestora în perioadaa de
ccontrol instiituțional.
3. M
Monitorizarrea modulellor de îngroopat și a șanttierului DN
NDRA.
4. M
Monitorizarre meteo a șantierului.
ș
5. M
Monitorizarrea hidrogeeologică vaa cuprinde controlul deplasării apelor sub
bterane de la
șșantierul DN
NDRA. Aree loc înaintee și în proccesul de exeecutare a luucrărilor de construcții ale
D
DNDRA (m
monitorizaree înainte dee exploatarre), în perio
oada de expploatare (m
monitorizare de
eexploatare) și într-un volum
v
limittat în perio
oada de con
ntrol instituțțional (mon
nitorizare duupă
eexploatare)..
6. M
Monitorizarrea radiațiilor la: șantieerul DNDRA
A; ZMPP, care este înn cadrul șanttierului - înntre
ggardul exterrior al DND
DRA; și ZS
S. Monitorizzarea radiațiilor va aveea loc înaintte și pe durrata
llucrărilor de
d construcțții ale DND
DRA (moniitorizare înaainte de exp
xploatare), în
î perioada de
eexploatare (monitorizare de exp
xploatare) și
ș în volum
m limitat în perioad
da de conttrol
iinstituționall (monitorizzare după exxploatare).
7. C
Control geoodezic și monitorizarea
m
a șantierulu
ui și a facilităților. Aree loc înaintte și pe durrata
llucrărilor de
d construcțții ale DND
DRA (moniitorizare înaainte de exp
xploatare), în
î perioada de
eexploatare (monitorizare de exp
xploatare) și
ș în volum
m limitat în perioad
da de conttrol
iinstituționall (monitorizzare după exxploatare).
În REIM
M monitoriizarea dupăă exploataree este exam
minată nu doar pentruu asigurarea conținutuului
detaliat al acestora. Conform
m legislațieii bulgare în
n domeniul nuclear, îînchiderea DNDRA este
e
supusă uunei licențieeri de către ARANP și unei evaluăări separate a impactuluui de mediu
u.
Program
mele de moonitorizare vor
v corespuunde cerințeelor legislațției în dom
meniul nucleear, definitee în
cadrul Ordonanțeii de sigura
anță la geestionarea deșeurilor radioactivee și Ordon
nanței privind
atut speciall în jurul innstalațiilor și obiectiveelor
condițiiile și ordineea pentru sttabilirea zoonelor cu sta
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nuclearre cu surse de radiațiii ionizantee, recomand
dările, prezentate în R
REIM și bu
unele practtici,
definite în recomanndările МА
ААЕ8.
1.1.2.3

ASPECT
T ȘI CANTITAT
TE DRA AȘTE
TEPTATE PEN
NTRU ÎNGROPA
PARE ÎN DND
DRA. PRODU
UCTIVITATE.

În DND
DRA vor fi îngropate numai deșeeuri radioacctive de slab
ba si mediee activitate,, categorie 2а,
conform
m Ordonanțței de sigu
uranță la ggestionarea deșeurilor radioactivve, generatee pe teritorriul
Bulgarieei.
DRA sunt procesate în cad
drul unui A
Atelier de procesare deșeuri raddioactive din
d Diviziunnea
specializată a DP „RAO“ (S
SP „RAO-K
Kozlodui”), situat pe șantierul
ș
ceentralei nucclearo-electrrice
„Kozloddui” și care nu constitu
uie obiectul prezentuluii EIM.
Prezentaa evaluare a volumului total de D
DRA, care trrebuie îngro
opate în DN
NDRA, arată că cantitaatea
principaală de deșeuuri vor aveaa ca provenniența centraala nuclearo
o-electrică „„Kozlodui”.. Cantitateaa de
DRA prrovenită de la noi puterri nucleare rreiasă la maai puțin de 10%
1
din vollumul total de deșeuri. O
parte diin deșeurilee de la insttalațiile nuccleare, care în prezentt sunt stocaate în SP „ПХРАО-Novi
han”, caare corespund condițiillor de îngroopare în DN
NDRA și caare sunt proccesate supliimentar în SP
„RAO- Kozlodui”,, vor fi îngrropate de assemenea în DNDRA. Cantitatea
C
accestora pe fondul
f
mareelui
volum dde deșeuri generate
g
de centrala nucclearo-electtrică „Kozlo
odui” reiesee la mai puțiin de 2%.
În DND
DRA vor fi primite
p
СтБ
БК cu următtoarele caraacteristici: dimensiuni
d
1950 х 195
50 х 1950 mm;
m
volum uutil 5 m3; volum totaal 7.41 m3; masa unu
ui containerr umplut dee maxim 20
2 t; grosim
mea
pereților recipientuului de miinim 10 cm
m, grosimea fundamen
ntului de m
minim 14 cm, grosim
mea
capacului de miniim 8 cm, puterea doozei echivaalente de radiații gam
mma de pee suprafața sa
m
СттБК
≤ 2 mSvv/h, puterea dozei ecchivalente de radiații gamma la distanță 1 m ≤ 0.1 mSv/h.
corespuund cerințellor Ordona
anței privinnd condițiile și ordineea de realiizare a tra
ansportului de
substanțțe radioactiive.
Nu se prevede procesarea
a suplimeentară și/sau condiționare pee șantierull DNDRA a
recipien
ntelor prim
mite cu deșeeuri radioaactive.
Producttivitatea maaximă anuală este de 8000 СтБК, sttabilită pe baza
b
primiriii de DRA 200
2 zile pe an,
ținând ccont de fapttul că transp
portul de D
DRA are loc numai în zile
z lucrătoaare și că traansportul nuu se
va realiiza la prezeența unor co
ondiții meteeo nefavoraabile. Personalul DND
DRA va lucrra la regim de
lucru cuu o singură tură.
t
Număărul total dee muncitori și funcționaari însumeazză 64 de perrsoane.
1.1.2.4

CAPACIITATE

Evaluarrea prealabiilă a cantităății de deșeeuri radioacctive, supusse îngropăriii în DNDR
RA însumeaază
9
3
18 615 de ambare cu DRA (138 200 m (345 500 t).
t Capacitattea maximăă a facilitățiii este stabilită
P
cu reezervă cunooscută și înssumează 19
9 008 de am
mbalări cu DRA
D
(142 000
0
pe bazaa evaluării PHRE
3
m ).
După cuum s-a mennționat mai sus, DNDR
RA reprezin
ntă o facilitaate modularră, care va fi
f construităă în
etape. Înn prima etaapă, în confo
formitate și 10 cu planurrile de dezaafectare a un
unităților 1÷
÷4 ale centraalei
nuclearoo-electrică „Kozlodui””, trebuie asigurată capacitate
c
de
d îngropaare a unu de număr de
aproxim
mativ 6336 СтБК.
С

8

IAEA, S
Surveillance and
a monitorin
ng of near suurface disposaal facilities fo
or radioactive waste, Safetty Reports Seeries
No.35, Vienna, 20044
9
volumul include volum
mul deșeurilorr radioactive șși volumul reccipientului din
n oțel beton
10
Strategiia de gestionaare a combusstibilului nucllear uzat și a deșeurilor raadioactive pânnă în anul 203
30, adoptată prin
p
Deciziaa CM la ședințța din 5 ianuarri 2011
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1.1.2.5

ETAPEL
LE DE CONST
TRUCȚIE ȘI EX
XPLOATARE. ÎNCHIDERE
EA DNDRA

Constru
ucția de DNDRA de asemenea se va efecttua în etapee. Realizareea fiecărei etape va fii în
conform
mitate cu neecesitățile dee exploataree ale facilităății și cerințțelor legislaației din dom
meniul nucllear
din țaraa, standardellor de siguranță МААЕ
Е și vor fi supuse unui regim de liicență, confform cerințeelor
Legii ref
eferitoare laa utilizarea sigură
s
a en ergiei nucleeare și Leg
gea privind aamenajarea teritoriului.
Exploattarea DND
DRA va durra 60 de ani..
Se prevvede închid
derea în eta
ape a moddulelor СтБК
К umplute. Se prevedde închidereea definitivă a
facilitățți să dureze în jur de 15 ani și în conformitaate cu cerințțele legislațției din dom
meniul nucleear,
fiind suppusă licențiierii de cătree ARANP șși o nouă ev
valuare a impactului de mediu.
După înnchiderea dee DNDRA se
s va stabilii o perioadă
ă de contro
ol instituțioonal de 300
0 de ani, înttr-o
parte ddin aceastăă perioadă se va reaaliza execu
utarea unor programe de contro
ol al condiției
facilitățților și monnitorizare dee radiații a șșantierului DNDRA, ZMPP,
Z
aflaată în cadrull șantieruluui și
zona suupravegheattă, precum și paza șși control al
a accesulu
ui. În întreaaga perioad
da de conttrol
instituțional se vorr aplica măăsuri adminiistrative dee control cu
u privire la folosirea teerenului de pe
șantier. După periooada de conttrol instituțiional, șantieerul este libeer pentru foolosința neliimitată.
Conceptul propus este în con
nformitate cu cerințelle riguroasee din domeeniul energeeticii nucleeare
legate dde siguranțaa și eficiențaa economiccă la gestion
narea DRA.. Este bazatt pe cerințele de proteccție
maximăă posibilă a personalu
ului, populaației și natu
urii pe duraata funcționnării DNDR
RA în situuații
normalee și de urgennță.
TIPUL ȘȘI CANTITAT
TEA MATERIIALELOR ȘI MATERIILO
OR PRIME FO
OLOSITE
În timpul construccției DNDR
RA se vor folosi mateeriale de co
onstrucții sttandard (beeton, armatuură,
cărămizzi, vopsele etc.). Se vo
or folosi și alte materiiale – comb
bustibile licchide, uleiurri și unsori de
diferite tipuri și canntități, etc.
În periooada de exp
ploatare a DNDRA
D
vaa fi necesarăă apă pentru
u nevoile m
menajere și de
d apa potabbilă
ale perssonalului, precum
p
și pentru scopuuri tehnice. Cantitatea de apă neevoile menaajere și de apa
a
potabilăă și pentru lucrările
l
dee construcțiii, va fi în ju
ur de 3.90 l/s. Apa penntru stingerrea incendiiilor
din exteerior se va asigura
a
prin stația de poompare amp
plasată în clădirea tehniică.
În periooada de explloatare a DN
NDRA se așșteaptă utiliizarea următoarelor subbstanțe și am
mestecuri:
Combusstibile lichidde – la funccționarea ggeneratoarellor diesel. Vor
V fi neceesare anumitte cantități de
motorinnă, benzină, etc.
Lubrifiaanți – se așșteaptă folossirea unor uuleiuri și un
nsori de differite tipuri și cantității – ulei penntru
mașini și compressoare, uleiu
uri de mottor, diferitte unsori. Ele vor fi însoțite de
d certificattele
respectiive și de alte
a documeente, precum
m Fișe de siguranță, care indicăă modalitattea corectă de
depozitaare, utilizare și tratare a acestora.
Substannțe și amesteecuri chimicce – pentru asigurarea funcționării laboratoruului sunt liv
vrate și folossite
diferite tipuri de substanțe
s
șii amestecurri periculoaase - acid sulfuric, aciid clorhidricc, acid azotic,
hidroxidd de sodiu, etc., dar carre vor fi în ccantități desstul de mici.
La depozitarea și utilizarea materiilor prime și a materialeelor, inclusiiv a celor clasificate ca
periculooase, nu esste prezent pericolul
p
căă în de situaații de urgență vor aveea loc emisiii puternice de
substanțțe periculoaase toxice în
î mediul dde lucru și în cel înco
onjurător. L
La livrarea substanțelor
s
r și
amesteccurilor chim
mice, ele vor
v fi însooțite de Fișșe de siguranță, cea ce este prremisă penntru
depozitaarea și utilizzarea acesto
ora într-un m
mod conform
mat mediulu
ui.
La închhiderea DND
DRA, spațiiile libere înntre diferitele СтБК vo
or fi umplutte cu materriale naturalle piatra sppartă, etc.
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TIPUL

Ș
ȘI CANTITA
ATEA DEȘEU
URILOR ȘI E
EMISIILOR AȘTEPTATE
E (POLUARE
REA APELOR
R, AERULUII ȘI
SOLULU
UI; ZGOMOT
T, VIBRAȚIII; RADIAȚIII – DE LUM
MINĂ, DE CĂ
ĂLDURĂ, IO
ONIZANTE, NEIONIZANT
N
TE,
ETC.) ÎN
N REZULTAT
TUL EXPLOA
ATĂRII PROP
PUNERII INV
VESTIȚIONA
ALE

1.1.3

DEȘEUR
URI

1.1.3.1

DEȘEUR
RI NERADIOA
ACTIVE GENE
ERATE

La explloatarea DN
NDRA se așteaptă geenerarea cu
u precădere de deșeurri menajerre, care vorr fi
colectatte în containnere sau gălleți standardd și transporrtate la un depozit
d
de ddeșeuri menajere solidee de
către o firmă cu obiect
o
de activitate
a
coolectare, traansportare, dezafectaree și depuneere de deșeeuri
menajerre solide. Înn plus, în special
s
la reealizarea lu
ucrărilor de reparații, pperiodic se vor generaa în
cantității limitate, deșeuri
d
de producție,
p
d
de construccții și deșeu
uri periculooase.
Deșeuriile periculoaase, precum
m ambalărilee de ГСМ, vopsele,
v
laccuri, etc., lăm
ămpi fluoresscente și lăm
mpi
cu merccur arse, baaterii de la aparate,
a
subbstanțe chim
mice de la an
nalizele de laborator, vor
v fi colecttate
și depozzitate tempporar la obiectiv, confoorm cerințeelor normatiive, și vor fi predate unor firme de
dezafectare licențiiate. În RE
EIM sunt propuse măsuri
m
conccrete pentrru garantarrea gestionăării
ecologicce a deșeuriilor generate.
1.1.3.2

DEȘEUR
RI RADIOACT
TIVE

Pe duraata întreagă de exploataare a obiecttivului, deșeeurile radioactive sunt primite în formă soliddă – condițționate în matrice
m
din ciment și am
mbalate în СтБК. La tehnologia
t
dde îngroparre propusă este
e
posibilăă generarea unor DRA secundare dde la ape dee drenaj, haine de lucru,
u, laboratoarre, etc.
Cantitățți minime de
d materialee radioactivve potențial poluate se generează lla operațiun
nile de conttrol
de intrarre și la conttrolul condiției barierellor inginerești ale faciliităților de înngropare.
Conform
m evaluăriii preliminarre, cantitățțile materiiale radioactive solidde așteptatee în cantittăți
foarte llimitate, sunnt:
-

m
mijloace dee protecție personale
p
(hhaine de pro
otecție, pan
ntofi, mănușși) – ele vorr fi în cantități
rrelativ micii – nu mai mult
m de 40 pperechi pe an,
a sau maxiim aproxim
mativ 0.05 m3/y. ЛПС vor
v
ffi tratate ca deșeuri rad
dioactive, dooar dacă se constată că sunt poluatte la controll dozimetricc.

-

bbumbac, hâârtie de filtrru, probe dde laboratorr, articole din
d sticlă, innstrumente – vor însuuma
3
m
maxim 1.5--2 m /a.

Ele vor fi transporrtate la subd
diviziunea sspecializatăă DP ”RAO” – DP ”RA
AO-Kozlod
dui”, situatăă în
Kozlodui”, pentru
p
trataare ulterioarră.
vecinătaate de șantieerul centraleei nuclearo--electrice „K
DRA suunt colectatee în saci din
n plastic și ttransportatee după o rutăă stabilită, îîn containerre de transpoort,
pe un m
mijloc de traansport, însoțit de autoovehicul dottat cu aparaatură de conntrol al radiiațiilor. Penntru
fiecare aactivitate cuu DRA suntt consemnatte instrucțiu
uni, căror reespectare estte de imporrtanță esențiială
pentru ssiguranța îm
mpotriva rad
diațiilor a peersonalului.
La exp
ploatare normală nu sunt
s
generaate deșeuri radioactive lichide. A
Ape poluate cu radiații pot
fi generrate de labooratoarele, la
l analizelee de laborattor. Cantitatea așteptattă va însum
ma maxim 300
3
dm3 pe lună. În coonformitate cu cerințe le legislațieei din domeeniul nucleaar, apele diin sistemul de
drenaj iinterior al modulelor
m
de
d îngroparee vor fi con
nsiderate ap
pe potențial poluate. Elle sunt supuuse
unui control de raddiații. La prrezența unoor izotopi raadioactivi reegăsiți în cooncentrații, care depășesc
cele maaxim admissibile, ele su
unt supuse epurării în
n facilitățile DP RAO – SP „RA
AO-Kozloduui”,
situat pee șantierul centralei nu
uclearo-elecctrice „Kozllodui”.
Forma ssolidă a deșșeurilor și am
mbalarea accestora în co
ontainere diin oțel betonn nu presup
pune generaarea
de emissii de aerosooli în atmossfera. Poluaarea apelor și solului see prevede ccu ajutorul unui
u
sistem
m cu
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bariere multiple, prin
p
colectarrea și contrrolul apelorr de drenaj în sistemuul de drenajj interior, prin
p
controluul de radiațiii pe șantier, ZMPP și zona suprav
vegheată.
În cadruul PI și RE
EIM sunt prropuse măsuuri pentru prevenirea/m
p
minimizareaa și aducerea la minim
ma
impactuului deșeuriilor radioacttive asupra mediului în
nconjurător și cel de luccru.
1.1.4

EMISII ÎN AERUL ATMOSFERICC

1.1.4.1

EMISII NERADIOACT
N
TIVE

Pe duraata exploatăării normale sunt aștepttate emisii de
d gaze de la mijloaceele de transp
port, legate de
exploataarea DNDR
RA. Impactu
ul planului de transport pentru liv
vrarea (echhipament) șii transportaarea
deșeurillor, va afeecta numai servituțile tronsoanellor de drum
m, folositee pentru traansportul. Ele
E
constituuie o sursă liniară
l
de po
oluare. Evalluarea nivellelor de emiisii pentru ddiferitele su
urse de poluuare
de la traansportului de automobile pe drum
umul secund
dar II-11 din Rețeaua rutieră repu
ublicană, este
e
11
realizatăă după Niveelul 2 (Tier 2) din Ghhidul europeean pentru in
nventariereaa emisiilor - EMEP/EE
EA
air polllutant emisssion inven
ntory guideebook 2013 pentru principalele
p
e surse dee poluare: (а)
autoturiisme (NFR 12 cod 1.A.3.b.i), (b) aautoutilitaree ușoare cu
u greutate ssub 3.5 t (1
1.A.3.b.ii), (c)
mijloacee de transpport grele de
d transporttat mărfuri de peste 3.5
3 t și (d) autobuze (1.A.3.b.iii)
(
) în
punctul Transport.
Sunt evvaluate urm
mătoarele su
urse de poluuare: Precu
ursori ai ozzonului – m
monoxid de carbon (CO),
oxide de azot (NOX) și compu
uşi volatili organici, cu
u excepţia metanului
m
(N
(NMVOC); Gaze cu effect
de seră (CO2, CH4, N2O); Aciidifiante (N
NH3, NOX, SO
S 2); Particcule fine (PFF) – numai fracția PF22.5,
întrucâtt fracția maii mare PF2.5÷10 este neeglijabilă în funinginii gazelor arsse. Compușși cancerigeeni:
PAH - hhidrocarburri aromaticee policiclicee (Benzo (α
α) pyrene, Benzo
B
(b) ffluoranthene + Benzo (k)
fluorantthene, indenno (1,2,3-ccd) pyrene – pentru benzina
b
fărăă plumb); PPOP - polu
uanții organnici
persistenți; Substannțe toxice (D
DIOX – Diooxine și furaani (pentru benzina fărră plumb)); Metale grelle.
1.1.4.2

EMISII DE
D PRODUSE
E RADIOACTIIVE

Nu se așșteaptă sursse de emisii radioactivee organizatee sub forma de gaze sauu aerosoli în
n atmosfera.
1.1.5

EMISII ÎN APELE

or tipurilor dde ape rezid
duale necon
ntaminate cu radiații, provenite
p
dee la
Ca receeptor princippal al tuturo
A (menajere și pluvialle controlatte), prin can
nalizarea șii facilitățilee de epuraree ale centraalei
DNDRA
nuclearoo-electrice „Kozlodui
„
“,
“ se prevedde fluviul Du
unărea.
Rețeauaa de canalizare DNDRA
A va fi sepaarata pentru diferitele tiipuri de apee reziduale.
1.1.5.1
1.1.5.1.1

APE REZ
ZIDUALE POL
LUATE NERA
ADIOACTIVE
APE REZID
DUALE FECALOIID-MENAJERE

Ele se vvor forma de la toate cllădirile adm
ministrative principale și
ș auxiliare și prin canaalizarea penntru
ape fecaaloid-menajjere existen
nte pe șantiierul depozitului, se vor evacua îîn sistemul de canalizzare
existentt al CNE “K
Kozlodui“.

11

В EME
EP/EEAair pollutant
p
emission inventoory guideboo
ok metodica la
l determinareea nivelelor emisiilor,
e
foloosite
metodee de complexiitate diferită, care
c descriu ac
activitățile prin
ncipale la inveentarierea emiisiilor. Nivelu
ul de complexiitate
este însemnat ca Tieer Х, adică cu cât Х este o ccifră mai maree, cu atît metoda este mai coomplexă și maai exactă.
12
NFR (N
Nomenclature for Reporting
g) – nomencllator pentru raaportarea procceselor generaatoare de emisii, care prmitte o
deplinaa reconciliere și conformitaate între toate raportărilr naaționale legatee de Convențiia de poluare transfrontalieră a
aeruluii la distanțe înndepărtate (CLRTAP); în ffața secretariaatului Convenției cadru a O
ONU pentru scchimbarea cliimei
(UNFC
CCC) și în fațaa Agenției eu
uropene de meediu înconjurăător (EEA).
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1.1.5.1.2

APE PLUVIIALE

Pe șanttierul DNDRA va fi construit
c
unn sistem peentru evacu
uarea și con
ontrolarea apelor
a
pluviiale
provenite de pe suprafața
s
șaantierului șși de șa șaanțurile pen
ntru apă plluvială. Ap
pa va traveersa
rezervorrul-piscină de reținere a apelor pluuviale, care este asigurat a receptaa apa pluviaală în cazurii de
precipittații maximee, după caree după un c ontrol va fi evacuat do
ozat spre recceptor. Locu
ul de evacuuare
se va prreciza în urm
mătoarea fazză de proiecctare, confo
orm cadrului normativ.
1.1.5.2

APE REZ
ZIDUALE DE PRODUCȚIE
E CONTAMINA
ATE CU RADIA
AȚII

La explloatarea noormală a DNDRA
D
nu se așteaptăă formarea unor ape rreziduale contaminate cu
radiații.
Toate afluxurile dee apă potențțial contam
minate sunt colectate
c
cu
u ajutorul unnei canalizăări specializzate
cu volum
me specialee, sunt măsu
urate și la c onstatarea unei
u contam
minări pestee normele ad
dmisibile, suunt
predate spre processare firmei SP
S “RAO-K
Kozlodui”.
Sunt gennerate cantiități mici dee ape reziduuale contam
minate cu rad
diații (deșeuuri radioactiive lichide),, de
la laboratoare și altte surse sunt maxim 3000 dm3 pe lu
ună.
Apele ccontaminate potențial de
d la drenajeele tranșeelo
or în condițții normale nnu sunt așteeptate cantități
regulatee. Este prevvăzut un rezervor pentru
ru colectareaa acestora. Tratarea accestora ape este
e clarificcată
– colecttare, controll și după aceeia evacuarre pentru pro
ocesare în afara
a
DNDR
RA. Cantitattea maximăă de
asemeneea ape este mai mică de
d volumul rrezervoruluii.
În cadruul REIM actualizat pen
ntru realizarrea DNDRA
A sunt propu
use măsuri ppentru aduccerea la minnim
a impacctului de meediu și asigu
urarea siguraanței ecosisstemului acv
vatic și a poopulației din
n regiune.
1.1.6

CONTAM
MINAREA SO
OLURILOR

Realizarrea propunerii investițționale are efect asup
pra folosințeei terenuluii doar în ceea ce priveește
șantieruul. Efectul este
e
de lun
ngă durată,, întrucât DNDRA
D
estte amplasatt trainic pe șantier. Chhiar
după înnchiderea DNDRA
D
(reecultivare) ffolosința șaantierului vaa fi limitatăă în întreag
ga perioadă de
control instituționaal (300 de ani).
a
Nu se așșteaptă efecct asupra terrenurilor agr
gricole din afara
a
teritoriiul șantierullui DNDRA
A.
Nu sunnt așteptate efecte leg
gate de starrea radioacctivă a solu
urile din zoona șantierrului DNDR
RA
“Radianna”, în urm
ma realizăriii PI în periioada de ex
xploatare a depozituluui final. Am
mbalarea DR
RA
(СтБК) condiționate și resttul bariere lor inginerrești ale DNDRA,
D
ggarantează nedistribuiirea
urător împotriva contam
minării radiioactive. Nuu se
substanțțelor radioaactive și protecția mediuului înconju
așteaptăă modificareea indicatorrilor de radiiație ale solurilor în afaara niveleloor tipice de fond pentruu în
rezultatuul realizăriii DNDRA.
1.1.7

ZGOMO
OT ȘI VIBRAȚ
ȚII

p
med
diul înconjuurător în leg
gătură cu prroiectul de cconstruire și
ș exploatarre a
Sursa dde zgomot pentru
DNDRA
A vor fi utilajele
u
de construcțiii și montaj, echipameentul tehnicc principal și auxiliarr și
transporrtul aferent acestor acttivități. Prooiectul nu presupune
p
echipamentuul tehnologiic viitor să fie
sursă dee vibrații peentru mediu
ul înconjurăător. Utilajeele de consttrucții și m
montaj folosiite nu vor fi
f o
sursă dde vibrații pentru meediul înconnjurător. Viibrațiile în cadrul unnor obiectiv
ve industriiale
reprezinntă un factorr numai pen
ntru mediul de lucru.
Nu se așteaptă mijlloacele de transport carre deservesc activitateaa pe DNDR
RA, să fie su
urse de vibrrații
pentru m
mediul încoonjurător. Elle vor circul
ula pe drumu
ul secundar II-11 din reețeaua rutieeră republicaană
și drum
mul interior al centraleei nuclearo--electrice „K
Kozlodui”, conformatee pe baza proiectului cu
categoriia respectivvă de circulaație de autoomobile, preecum și cu cerințele sppeciale ale centralei,
c
unnde
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vibrațiille de la auttomobilele grele de traansportat mărfuri
m
se attenuează înn distanțe sccurte din juurul
rutei de circulație.
1.1.8

RADIAȚȚII

1.1.8.1

RADIAȚ
ȚII IONIZANTE
TE

Radiațiiile ionizante sunt radiaații, care prrin reacția cu
c substanțța /materie organică saau anorganiică/
provoaccă formarea unor sarcin
ni electrice. Aceasta esste:
1. C
Corposcularr – un flux de particulee elementarre cu masă diferită,
d
cu și fără sarccină electriccă –
îîn principal ele sunt alffa, beta partticule și neu
utroni.
2. R
Radiație eleectromagnettică /fotoniccă/ – raze gaama și X.
Radiațiiile ionizannte sunt rezultatul
r
unor reacții nuclearre și/sau dezintegrarrea nucleuului
radionuuclizilor natuurali și artiificiali. Aceeste radiații afectează organismele
o
e vii prin componenta
c
a sa
radioacttivă. La imppactul său asupra
a
mateeriei, radiațiiile ionizantte îi transfeeră o parte din
d energia sa.
Energiaa transferatăă la o unittate de matterie este desemnată
d
ca
c o doză. Unitatea pentru
p
enerrgia
transferrată sau unittatea pentru
u doza este ggrei [Gy] eg
gal cu un J/k
kg.
Radiațiiile ionizantte sunt o manifestaree a radioacctivității raadioizotopiloor. Radioactivitatea este
e
dezinteggrarea liberă a nucleelo
or atomice aale elementtelor chimicce cu schimb
mbarea proprrietăților fizzice
și chimiice ale acesstora însoțite de radiațiii ionizante.. Asemeneaa elemente ssunt denum
mite radioacttive
– radionnuclizi naturrali sau artificiali. În prrezent sunt cunoscuți 80
8 de radionnuclizi naturrali și în jurr de
2 000 aartificiali. Fiiecare dintrre ei are o pperioadă con
nstată de seemidezinteggrare - Т, caare poate fi de
fracțiunne de secunddă până la miliarde
m
de aani.
Sursa dde radiații ioonizante în proiectul reespectiv sun
nt ambalările de deșeuuri radioactiive de slabaa si
medie aactivitate, prrimite pentrru îngroparee finală în depozitul
d
fin
nal. Surselee de radiații sau radiațțiile
ionizantte în princippal sunt împ
părțite în:
-

ÎÎnchise, caare exclud posibilitateea de penetrare a uno
or substanțțe radioactiive în meddiul
îînconjurătorr în condițiii normale /ffără cazuri de
d urgență/.

-

D
Deschise, laa care aceasstă posibilitaate este reallă.

Sursa dde radiații ioonizante în depozitul fi
final naționaal este închisă, iar radiiațiile sunt gama, întruucât
ambalarrea elimină posibilitateea de distribuuire a particculelor alfa și beta în exxteriorul săău.
1.1.8.2

RADIAȚ
ȚII NE IONIZA
ANTE

Principaalele surse de СНЧ cââmpuri elecctrice și maagnetice (cu
u frecvență industrială de 50 Hz)) în
mediul de lucru suunt instalațiii de transforrmare, baree colectoaree, întrerupăttoarele de circuit și linniile
electricee. Surse de câmpuri СН
НЧ (cu preccădere magn
netice) pot fi
f redresoareele, sistemee de alimenttare
cu electtricitate de tensiune
t
miccă, etc.
Surse dee radiații eleectromagneetice de freccvență radio
o (СВЧ) și de
d microundde în DNDR
RA se regăsesc
în: Sisteemele de paază; Sistemeele de legătuură mobilă; Sistemele de
d avertizarre cazurilor de urgențe.
ARGUM
MENTAREA
DNDRA
A

N
NECESITĂȚ
II DE LA P
PROPUNERE
EA INVESTIȚIONALĂ P
PENTRU RE
EALIZAREA DE

Gestionnarea și înggroparea deeșeurilor raddioactive, generate
g
dee instalațiilee nucleare din domenniul
r și
energetiicii, industriei, medicin
nii și analizeelor medicaale în vedereea protecțieei mediului înconjurăto
î
îngrijireea sănătății și siguranțție persoaneelor este arrgumentareaa logică a ppropunerii investiționaale,
folosinddu-se cu succces infrasttructura exisstentă și peersonalul ex
xperimentat și foarte biine calificatt al
DP „RA
AO“.
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Necesitaatea de construire a DN
NDRA pe șaantierul „Raadiana“ estee argumentaată de următtoarele:
→ P
Prin construuirea DNDR
RA se asiggură îngropaarea sigură a deșeuriloor radioactive de slabaa si
m
medie activvitate, categ
gorie 2а și izzolarea finaală și trainiccă a acestorra de mediu
ul înconjurăător
șși de populaația și lipsa unei asemeenea facilităăți până în momentul
m
dee față.
→ N
Necesitateaa de garanttare a capaacității penttru îngropaarea sigură a deșeurilor radioacttive
ccondiționatee și ambalatte de slaba si medie acctivitate, cattegorie 2а, oobținute de la exploataarea
ccentralei nuuclearo-elecctrice „Kozllodui”, dezzafectarea unităților 1÷÷4 ale centrralei nucleaaroeelectrice „K
Kozlodui“, precum și dezafectareea puterilor vechi și pputeri nucleeare noi de pe
șșantierul ceentralei nucclearo-electtrice „Kozllodui”. În DNDRA
D
vvor fi îngro
opate și DR
RA
ccategorie 2а, generatee la utilizarrea surselorr radioactive de radiațții ionizantee în domenniul
iindustriei, medicinii,
m
ag
griculturii șși cercetărilo
or științificee.
→ G
Gestionareaa eficientă a deșeuriloor radioactiive de slabaa si medie activitate prin
p închideerea
cciclului, în conformitaate cu cerințțele legislațției naționalle, Convențției unice de
d siguranțăă la
ggestionareaa combustib
bilului uzatt și de sig
guranță la gestionareaa deșeurilo
or radioacttive
((ratificată prin
p lege ado
optată de Paarlamentul 38
3 din 10.05
5.2000, MO
O nr. 42/23.0
05.2000),
→ O
Obligația R.
R Bulgaria, conform Diirectivei 20
011/70/Euratom din 19 iulie 2011 pentru creaarea
ccadrului Unniunii de geestionare reesponsabilă și sigură a combustibiilului uzat și a deșeuriilor
rradioactive..
→ sstandardele de siguranță ale Agennției internaaționale de energie
e
nuccleară (МАА
АЕ), și bunnele
ppractici la gestionarea
g
deșeurilor
d
rradioactive în
î UE.
Pentru construireaa DNDRA, R. Bulgarria și-a asu
umat angajjament în fața Comissiei europeene.
Construuirea primeei etape, caare trebuiee să asigurre îngroparrea sigură a deșeurilo
or radioacttive
provenite de la dezzafectarea unităților
u
1÷
÷4 ale centraalei nuclearo-electrice „Kozlodui““ este finanțțată
de Fonddul internațiional pentru
u sprijinireaa dezafectărrii unitățilorr 1÷4 ale ceentralei nucclearo-electrrice
„Kozloddui “ (МФК
К). Constru
uirea unui ddepozit finaal pentru îng
groparea dee DRA de slaba
s
si meedie
activitatte are cea mai
m mare prioritate, coonform Stra
ategiei de gestionare
g
a combustib
bilului nucleear
uzat și a deșeurilorr radioactivve până în aanul 2030 .
1.1.9

ARGUM
MENTAREA REALIZĂRII
R
P
PROPUNERIII INVESTIȚIO
ONALE PE ȘA
ANTIERUL „R
„ ADIANA“

r
ppropunerii investiționalle (alegereea șantierullui, proiectaare,
Toate aactivitățile, legate de realizarea
construccții, lansaree în exploatare, închideere) sunt su
upuse unui regim
r
de auutorizare de către Agennția
de regleementare înn domeniul nuclear, înn conformittate cu ceriințele Legiii referitoaree la utilizarrea
sigură a energiei nucleare
n
și Ordonanțeei pentru orrdinea de elliberare a llicențelor șii autorizațiiilor
pentru uutilizarea siigură a enerrgiei nucleaare.
Procesuul de alegeree a șantieru
ului trece prrin următoarele patru faze,
f
în confformitate cu
u cerințele art.
25, al.11 ale Orddonanței dee siguranțăă la gestio
onarea deșeeurilor raddioactive, recomandăriilor
Agențieei internațioonale de en
nergie nucleeară (МААЕ) și bunellor practici la gestionaarea DRA din
țările euuropene dezzvoltate:
→ Elaborarrea unui co
oncept penttru îngroparrea și planifficarea activvităților legaate de alegeerea
șantieruluui;
→ Colectareea unor datee și analizarrea unor zon
ne, care include:
a. anaaliza zonelo
or – se reealizează analiza
a
și evaluarea
e
a teritoriulu
ui țării întreegi,
exclluzându-se regiuni marri cu condiții nefavoraabile pentruu amplasareea facilității de
îngrropare a DR
RA și se stabbilesc regiunile de analliză, cu terittorii mari cu
u caracteristici
favoorabile geo
ologice și ttectonice, geomorfolo
g
ogice (topoografice), hidrogeologi
h
ice,
ingiiner-geologiice, hidrologgice, climattice și alte caracteristic
c
ci.
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b. seleectarea uno
or șantiere de perspeectivă – în regiunile dde analiză sunt
s
localizzate
șanttiere potențiiale, care coorespund crriteriilor dee amplasaree a facilității de îngroppare
DRA
A, și sunt sttabilite șantiierele de peerspectivă de analiză approfundată.
→ Caracterrizarea șan
ntierelor – șantierele de perspectivă sunt an
analizate aprofundat și se
alege un șantier;
→ Confirmaarea șantieru
ului.
Activităățile din ceele patru faze
f
ale etaapei de selecție a șaantierului suunt supuse unui conttrol
aprofunndat de cătree ARANP. Acesta
A
incluude:
(1) D
DP „RAP” elaborează un plan peentru executtarea activittăților din ffiecare dintrre cele 4 faaze,
ccare includde descrierea obiectiveelor; descrieerea activităăților princcipale în su
uccesiunea lor;
l
ddescrierea cerințelor
c
și a recomanddărilor docu
umentelor naționale
n
și internaționale, care voor fi
eexecutate laa realizareaa activitățiloor; lista și descrierea proceduriloor elaboratee, care asigură
iimplementaarea practiccă a cerinnțelor și reecomandărilor din doocumentele naționale și
iinternaționaale; prograam detaliatt pentru executarea
e
activitățiloor, evaluarrea resurseelor
ffinanciare necesare
n
și a surselor de finanțarre și grafic pentru asiggurarea caliității. Planul și
ggraficul peentru asigurrarea calităății sunt aprobate
a
dee către AR
RANP înain
ntea realizăării
aactivitățilorr.
(2) P
Pentru fiecaare din fazeele, DP „RA
RAO” întocm
mește un raaport cu rezzultatele de la executaarea
aactivității planificate.
p
Activitățilee de executtare a fiecăărei faze suunt consideerate finalizzate
ddupă aprobaarea raportu
ului pentru eexecutarea acestora
a
de către ARAN
NP.
În faza „Colectareea de date și
ș analizareea regiunilo
or” din proccesul de seelectare a șantierului, DP
„RAO” inițial a stabilit 78 de
d șantiere, pe care lee-a redus laa 12 șantieere de persp
pectivă penntru
RA 13 . Caraccteristicile acestor 12 șantiere au
u fost com
mparate și dintre
d
ele sunt
amplasaarea DNDR
alocate 4 șantiere de perspectivă pentru analizare ulterioară
u
(F
Figură 0-11) în faza „Caracterizzare
șantieree”. Aceste șaantiere suntt următoarelle:
-

Șanttierul „Rad
diana”, ampplasat în inttravilanul saatului Harleets, municip
piul Kozloddui,
în appropiere nemijlocită dee centrala nuclearo-ele
n
ectrică „Kozzlodui “ (în limitele zoonei
de 2km
2
ZMPP a centralei nuclearo-ellectrice „Ko
ozlodui”).

-

Șanttierul „Marrichin valoog”, amplasaat în intraviilanul orașuului Kozlod
dui, municippiul
Kozzlodui, la diistanță de 2..5-3 km de cel mai maare producăttor de deșeu
uri radioacttive
centtrala nucleaaro-electricăă „Kozlodu
ui” și în afaara zonei dee 2 km pen
ntru măzuri de
preccauție și prrotecție, daar în limiteele zonei supraveghea
s
ate de 30k
km a centraalei
nucllearo-electrice „Kozloddui “.

-

Șanttierul „Breestova padiina”, ampllasat în intrravilanul saatului Butaan, municippiul
Kozzlodui, la diistanță de 220 km de centrala
c
nucclearo-electrrică „Kozlo
odui”, în affara
zoneei de 2km ZMPP, daar în limitele zonei supraveghea
s
ate de 30k
km a centraalei
nucllearo-electriice „Kozloddui”.

-

Șanttierul „Varb
bitsa”, ampplasat în intravilanul saatului Varbiitsa, municiipiul Vratsaa, la
52 km
k pe linie dreaptă de la centrala nuclearo-electrică „Koozlodui” (p
peste 90 km
m pe
șoseea), în afaraa zonei de 2 km ZMP
PP și în afa
fara zonei ssupravegheaate de 30km
ma
centtralei nucleaaro-electricee „Kozlodui”.

În faza „Caracterizzarea șantierrelor ” , DP
P „RAO” e efectuat analize detaliaate pe câmp
p și în conddiții
de laborrator ale accestor șantieere, iar în m
mersul acesttei faze șan
ntierul ”Varrbitsa” este eliminat dee la
analizarrea. Temeiuul deciziei lu
uate constă în îndepărtaarea șantierului de la pprincipala su
ursa de deșeeuri
13

Raport ppentru realizaarea fazei „Collectare date șii analizarea reegiunilor”, DP RAO, 2007
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radioacttive - centrrala nuclearo-electricăă „Kozlodui” și minim
mizarea perricolului po
otențial penntru
populațiia la transpportarea deșșeurilor radiioactive con
ndiționate până
p
la șanttierul DND
DRA. Confoorm
cerințeloor Ordonannței de siguranță la ggestionarea
a deșeurilorr radioactivve, a,plasarrea șantieruului
pentru îîngropare pee suprafața a DRA trebbuie să asig
gure transpo
ortarea DRA
A până la faacilitatea cu un
risc minnim pentru populația. Cercetărilee arată că cea mai scurtă distanțăă de la centtrala nucleaaroelectricăă „Kozloduui” până la șantierul ””Varbitsa” este mai mare
m
de 90 km - 68 km
k pe drum
mul
secundaar II-4 de la
l Kozloduii spre Vrattsa și 22 km
m drumul clasa
c
a treiia III-1306, care necessită
reparații și 4 km noouă legăturăă rutieră. Acceastă este o distanță mult
m mai mar
are față de distanța
d
pânăă la
șantieruul „Radiana”” (amplasatt în vecinătaate imediatăă lângă centtrala nuclear
aro-electricăă „Kozloduii “ ,
transporrtul fiind effectuat pe drrumul din inncinta uzineei), șantierul „Marichinn valog” (distanța maxiimă
pe rețeaaua rutieră nouă
n
este dee 2,5-3 km)), și șantieru
ul „Brestov
va padina” ((distanță de 20 km, dinntre
care 6-77 km drum nou). La traansportarea deșeurilor până la șan
ntierul ”Varbbitsa” vor fi
f traversate 14
sate, ceel mai maree dintre care fiind satuul Borovan.. Astfel opeerațiunile dde transport generează un
pericol semnificat pentru popu
ulația. Pentrru comparaație, la transsportul RAO
O de la centtrala nucleaaroelectricăă „Kozloduui “ până la
l șantierul „Marichin
n valog” și până la șaantierul „Raadiana” nu se
foloseștte rețeaua ruutieră publică. La trannsporul DRA
A de la cen
ntrala nucleearo-electriccă „Kozloduui “
până la șantierul „Brestova
„
padina”
p
sunnt traversatee 3 localităăți. Evidentt, șantierul „Varbitsa” nu
asigură cerințele diin baza norm
mativă referritoare la risscul minim pentru popuulația la tran
nsportul DR
RA.
În REIM
M sunt descrise detaliiat caracteriisticile com
mparative (g
geologice, hhidrogeolog
gice, tectoniice,
condițiile neotectoonice și seeismicitatea , ele geo
ochimice, etc.
e
și alte condiții naturale),
n
c
care
favorizeează selecțiaa etapei pen
ntru selectarrea unui șan
ntier potrivitt.
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FIGURĂ 0-1 LOCAȚIA ȘA
ANTIERULUII PRINCIPAL ȘI ȘANTIERE
ELE ALTERN
NATIVE ANALIZATE

1.1.9.1

ȘANTIER
ERUL „RADIA
ANA“

Șantieruul „Radianaa” este situaat (în aproppiere imediaată cu centrrala nuclearro-electrică „Kozlodui”” și
se încaddrează în zoona de 2-km
m pentru măăsuri de preccauție și pro
otecție (ZM
MPP) a centrralei nucleaaroelectricee „Kozloduui”. În Sud--Est este la distanță dee 3,3 km de
d la linia dde regularizzare a orașuului
Kozloduui, la 4.3 km
m în Nord-V
Vest de la llimitele de construcții ale satului Harlets și la
l aproximaativ
4.2 km îîn Sud-Vesttul malului drept al fluv
uviului Dunăărea.
Șantieruul este situaat în afara localității
l
„Z
Zlatiata”, care
c
este din
ntre cele ma
mai fertile zo
one a Câmppiei
Dunărenne și nu se încadrează
î
pe
p teritoriull zonelor protejate „Natura 2000”114.
La Figu
ură 0-2 suntt prezentatee limitele șanntierului „R
Radiana“.

14

Adresă МОСВ, cu nrr. de ieșire 48--00-566/13.077.2009
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FIGURĂ
Ă 0-2 PLANU
UL ZONEI ȘAN
NTIERULUI „R
„ ADIANA“, LIMITELE ȘȘANTIERULU
UI.

1.1.9.2

ȘANTIER
ERUL „BREST
TOVA PADINA
A“

Șantieruul este ampllasat la 12 km
k de la ceentrala nuclearo-electriică „Kozloddui”, la 6,0 km de la saatul
Kriva bara și la 7,55 km de la satul Butan. Altitudineaa peste nivellul mării fiin
ind de 100-1
120 m.
Șantieruul se încadrrează în parrtea sudică a zonei prrotejate BG0002009 „Z
Zlatiata” peentru ocrotiirea
păsăriloor sălbaticee, declaratăă prin Orrdinul nr. RD-548/05
5.09.2008 al ministru
ului mediuului
înconjurrător și apeelor (MO nrr. 83/23.09..2008), grân
narul Bulgaariei de Norrd-Vest. În zona de 5 km
predom
mină cernoziomurile carrbonatice. C
Condițiile cu
ultivare a cu
ulturilor agrricole sunt foarte
f
bune.. În
d nealegerre a
zona dee 10 km, teerenurile araabile sunt ppeste 85%. Această estte unul dinn motivele de
șantieruului pentru realizarea
r
DNDRA.
D
1.1.9.3

ȘANTIER
ERUL „MARIC
CHIN VALOG“

Șantieruul este ampplasat la aprroximativ 33.5 км de laa orașul Ko
ozlodui și laa 2.5 km în
n Nord-Vesstul
centraleei nuclearo-eelectrică „K
Kozlodui”.
Șantieruul este situaat în zona „Z
Zlatiata”, c are este din
ntre cele maai fertile zonne ale Câm
mpiei Dunăreene
și de assemenea see încadreazăă, conform „Natura 20
000”, în zo
ona protejattă BG00020
009 „Zlatiaata”
pentru oocrotirea păăsărilor sălb
batice, decllarată prin Ordinul nr. RD -548/005.09.2008 al ministruului
mediuluui înconjurăător și apelo
or (MO nr. 883/23.09.20
008г.). Aceaastă este unu
nul din motivele din cauuza
căruia șșantierul nu este ales peentru realizaarea DNDR
RA.
1.1.9.4

ȘANTIER
ERUL „VARBIITSA“

În merssul realizăriii fazei „Carracterizareaa șantierelorr”, șantierull Varbitsa ddecade de laa analiza saa în
continuaare. Temeiuul deciziei luate
l
constăă în marea îndepărtaree a șantieruului de la prrincipala suursă
de deșeuuri radioacttive – centrala nuclearoo-electrică „Kozlodui”
„
, care este îîn jur de 90 km, fiindd de
importaanță majoră pentru transportul deșeeurilor radio
oactive cond
diționate pâână la șantieerul DNDRA
A.
Șantieruul nu se încaadrează în zone
z
considderate protejate conform
m „Natura 22000”.
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1.1.9.5

MOTIVE
E PENTRU AL
LEGEREA FĂC
CUTĂ

Analizeele detaliatee de pe câm
mp și în conndiții de laaborator alee șantierelorr sunt realizate în fazaa 3
„Caractterizarea șanntierelor pentru DNDR
RA”. În merrsul realizărrii fazei, șanntierul „Vaarbitsa” decaade
de la aanaliza sa înn continuarre. Rezultat
atele de la analizele fiiecărui șant
ntier sunt siistematizatee și
analizatte într-un mod
m uniform
m în raportuul pentru ex
xecutarea fazei
f
3, aproobat de căttre Agenția de
reglemeentare în domeniul nuclear15. Desccrierea inclu
ude: locația, construcțiii litostratigrrafice, conddiții
tectonicce și neotecctonice, con
ndiții geoteehnice, caraacteristici geochimice,
g
condiții hidrogeologi
h
ice,
migrareea radionucllizilor, seism
micitate, im
mpactul inun
ndațiilor, prrocese și evvenimente meteo,
m
periccole
de caraccter tehnogeen, resurse minerale
m
și de apă, folo
osința și pro
oprietatea teerenurilor, transport pâână
la DRA
A, populațiaa și rețeauaa de localităăți, specii de
d plante și animale,vvalori națion
nale culturaale,
experiennță în domeeniul nucleaar a populațției în aprop
pierea de ceentrala nucllearo-electriică „Kozloddui,
infrastruuctura, aproopierea la frontiera națiională, acceptabilitate publică.
p
16
În confformitate cuu cerințele Ordonanțeei de sigura
anță la gesstionarea ddeșeurilor radioactive
r
,
17
18 19
Ordonaanței pentruu garantarea
a siguranțeei centralelo
or nucleare și recom
mandărilor МААЕ
М
, sunt
definite criterii de evaluare
e
graadului de accceptabilitatte a șantiereelor.

Criteriille includ:
→ siguranțaa determinattă de construucția litostratigrafică,
→ siguranțaa determinattă de condițiiile tectonicce și neotecttonice;
→ siguranțaa determinattă de condițiiile geomorrfologice;
→ siguranțaa determinattă de condițiiile geotehn
nice
→ siguranțaa determinattă de condițiiile hidrogeeologice și limitarea miigrației radionuclizilor,,
→ siguranțaa determinaată de caraacteristicile geochimicce (geochim
mia apelorr subterane și
materialee adsorbantee în mediul ggeologic),
→ siguranțaa privind con
ndițiile seism
mice,
→ siguranțaa determinattă de potențiialul scăzutt pentru dezv
voltarea prooceselor exo
ogeodinamiice;
→ siguranțaa determinattă de processele și eveniimentele meeteo
→ siguranțaa determinattă de lipsa ppericolelor cu
c caracter tehnogen
t
→ impactul de mediu șii populație,
→ prezența unor
u
resurse minerale șși de apă în zona impacctului DND
DRA,
→ Folosințaa și proprietaatea terenurrilor
→ transport până la DR
RA (distanțaa până la DNDRA, exiistența unei rețele rutieere construitte),
număr loccalități pe ru
uta,
→ prezența unor
u
teritorrii ecologicee și cultural protejate în
n zona impaactului DND
DRA,
→ acceptabiilitate socio-economicăă (acceptabiilitate publiccă),
→ necesitateea de constrruire a unei infrastructu
uri noi,
15

DP „Deeșeuri radioacttive“. Raport pentru
p
executaarea fazei 3. Caracterizarea
C
a șantierelor peentru DNDRA
A.
Ordonnanței de siguuranță la gestionarea deșșeurilor radio
oactive, publ. MO nr. 722/17.08.2004, ult. modif. nr.
68/2.088.2013
17
Ordonaanța privind assigurarea sigu
uranței central elor nucleare,, publ. MO nr.. 66/30.07.20004
18
IAEA, S
Siting of Nearr Surface Disp
posal Facilitie s, Safety Seriees No.111-G-3.1, Vienna, 11994
19
IAEA, Near surface disposal of raadioactive wasste, Safety Req
quirements No. WS-R-1, V
Vienna, 1999
16
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→ efect nefaavorabil asu
upra activităăților agrico
ole.
Pe bazaa analizei efectuate
e
țin
nând cont dde mai multe criterii, descrise deetaliat în RE
EIM, șantieerul
„Radianna” este staabilit ca cell, care oferră cele mai benefice condiții
c
penntru constru
uirea DNDR
RA.
Corectittudinea alegerii se do
ovedește prrin rezultateele evaluăriii prealabille de siguraanță, care în
conform
mitate cu ceerințele Ord
donanței priivind ordinea de elibeerare de liccențe și auto
orizații penntru
utilizareea sigură a energiei nu
ucleare20 aree loc în etap
pa de selectaare a șantierrului.
La etappa „Confirmare șantiier” sunt rrealizate an
nalize suplimentare aaprofundate, care afirrmă
corectituudinea aleggerii făcute a șantieruluui „Radiana““.21
În afarra condițiillor favorab
bile geologgice, hidro
ologice, tecctonice, coondițiilor netectonice
n
și
seismiciitatea, conndițiilor geeochimice și altor condiții
c
natturale, avaantajele șan
ntierului sunt
circumstannțe favorabille:
determinate și de următoarele
u
Radiana” nu
u afectează zone protejate în sensu
ul Legii privvind teritoriile protejatee,
→ Șantierul „R
n se încaddrează în zonele
z
proteejate, după definirea dată
d
în Leggea
→ Șantierul „Radiana” nu
pprivind divversitatea biologică. Lim
mita de No
ord-est a zo
onei protejat
ate BG0002009 "Zlatiaata"
eeste la aprooximativ 400
0 m de la șaantierul DN
NDRA. Nu este
e prezenttă probabiliitatea DNDR
RA
ssă exercite un efect neegativ semnnificativ asu
upra unor habitate
h
natuurale și hab
bitate ale unnor
sspeciii, obiiect de occrotire, nu produce perturbarea
p
sau fragm
mentarea biio-coridoareelor
iimportante în timpul co
onstrucțiilorr, activitățiii normale șii după dezaffectarea DN
NDRA,
→ Șantierul nuu este situatt în terenuri agricole și este îndepăărtat de locaalități.
→ Șantierul „R
Radiana” esste amplasaat în apropiere imediattă lângă șanntierul centrralei nucleaaroeelectrice „K
Kozlodui“, în cadrul zzonei de 2 km
k pentru măsuri de precauție și protecție ale
ccentralei nuuclearo-elecctrice „Kozllodui “, cea ce este dintre cele maii importantee avantaje față
f
dde restul șaantierelor analizate. A
Această perm
mite folosireea infrastruucturii centrralei nucleaaroeelectrice „K
Kozlodui“ șii experiențeei centralei, legată de ex
xploatarea iinstalațiilor nucleare, care
c
nnecesită unn control șii gestionaree riguroase pentru garantarea siiguranței muncitorilor
m
r la
oobiectiv, poopulației din
n zona și neeadmiterea efectelor
e
negative asuppra diferitelo
or componeente
șși factori aii mediului înconjurătorr. De asemeenea, nu se impune intrroducerea unor
u
măsurii de
llimitare noii asupra uno
or teritorii nnoi.
1.1.10

ARGUM
MENTAREA ALEGERII
A
D
DEPOZITULU
UI
RAO DE SLABĂ ȘI MEDIE
M
ACTIIVITATE

1.1.10.1

DEPOZIIT FINAL PEN
NTRU ÎNGROP
PARE DE SUP
PRAFAȚĂ

FINAL DE
E SUPRAFA
AȚĂ PENTRU
U ÎNGROPAR
REA

Opțiuneea aleasă pentru îngro
oparea deșeeurilor radio
oactive de slaba si m
medie activittate, categoorie
constă îîn facilitateea de supra
afaţă cu baariere ingin
nereşti mulltiple. Aleggerea depoziitului final cu
bariere inginereşti multiple se
s determinnă în mod univoc dee cerințele legislației din domenniul
nuclear 22 , conform
m căreia “D
DRA categgorie 2а trrebuie îngrropate în facilități inginerești de
suprafaață pentru îngropareea DRA” ((art.18, p.4
4 din Ordon
nanței de ssiguranță la
l gestionarrea
deșeurillor radioacctive). Deciizia legislattorului, pe care se bazează
b
aleegerea DP RAO, este în
conform
mitate cu legislația Uniunii Europene.. Conform
m Directivvei Uniun
nii Europeene,
2011/700/Euratom din 29 iulie 2011 ppentru creaarea unui cadru
c
a Coomunității de gestionnare
responsabilă și siguură a combu
ustibilului uuzat și a deșșeurilor radioactive, înggroparea DR
RA aproapee de
20

Ordonannță pentru orddinea de eliberrare a licențeloor și autorizațiiilor pentru utiilizarea sigurăă a energiei nu
ucleare, publ. MO
M
nr. 41//18.05.2004 , ultima
u
modif. MO nr. 76/5.110.2012
21
MGU-E
Engineering, 2009. Rapo
ort pentru reezultatele anaalizelor geolo
ogice, geofizzice, inginereești - geologgice,
hidrogeologice și hiddrologice, de laborator reallizate,
22
Ordonannței de siguraanță la gestionaarea deșeuriloor radioactive,, MO nr. 76 diin 30 august 22013
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suprafațță, adică înn depozite finale de suprafață, reprezintă
r
un
u conceptt tipic penttru îngropaarea
deșeurillor radioactive de slabaa si medie aactivitate. Strategia
S
de gestionare a combustib
bilului nucllear
23
uzat și a deșeuriloor radioactiive , deși este un acct administrrativ, ci nuu normativ, de asemennea
defineștte DNDRA ca un depozit de supraafață.
Analizaa mai multoor documen
nte ale Agennției internaaționale de energie nuucleară (МА
ААЕ), incluusiv
recomanndările duppă standard
dele de siguuranță ale МААЕ dem
monstrează faptul că îngropareaa în
depozitee finale de suprafață reprezintă
r
o metodă do
ovedită și recunoscută pentru îng
groparea DR
RA,
care a ddovedit izolarea sigură a DRA de mediul înconjurător șii de populațția în ultimeele zeci de ani
de explooatare a unoor asemeneaa depozite ffinale.
Analizaa experiențeei țărilor de
d frunte ddin Uniuneaa European
nă confirmăă alegerea făcută penntru
îngropaarea deșeurillor radioacttive de slabaa si medie activitate
a
caategorie 2а în facilități inginereștii de
suprafațță destinate îngropării DRA.
D
1.1.10.2

DEPOZIITAREA PE TERMEN
TE
LUNG
NG ÎN DEPOZIITE DE PĂSTR
RARE

Depozittarea de lunngă durată a RAO conndiționate de slabă și medie
m
activiitate catego
orie 2а nu este
e
opțiune preferată pe
p baza expeerienței în ddomeniul geestionării DRA a țărilor
or de frunte de pe glob, un
aspect ppostulat în documentele Agențieii internațion
nale de eneergie nucleaară din Vieena. În esennța,
depozitaarea pe terrmen lung reprezintă păstrarea în
î depozite,, asemănătooare depozzitului existtent
pentru ppăstrarea RA
AO condiționate la SP
P „RAO-Ko
ozlodui”, dar pentru o perioadă mult
m mai lunngă
de periooada de expploatare a unor
u
facilităăți asemănăttoare, care este de la 330 la 50 de ani. Motivvele
sunt urm
mătoarele:
(1). iimposibilitaatea de asigu
urare siguraanței de lun
ngă durată a facilitățilorr;
(2). îîn esența sa, depozzitarea de lungă durrată în deepozite repprezintă un
n transfer de
rresponsabillitate la gen
nerațiilor vviitoare legaat de gestio
onarea siguură a DRA și îngropaarea
aacestora, ceea ce este în contraddicție cu prrincipiile dee bază ale МААЕ, co
onform cărrora
aaceastă respponsabilitate nicicum nnu poate fi trransferată generațiilor
g
viitoare;
(3). îîn final, prețul pentru
u gestionarrea DRA, care includ
de depozitaarea de lungă duratăă și
îîngroparea ulterioară, va
v fi mult m
mai mare, ceea ce este neejustificat țiinând cont de
d faptul căă nu
sse asigură siguranța
s
dee lungă duraată a facilităăților
Conform
m Directiveei 2011/70/E
Euratom dinn 29 iulie 20
011 pentru crearea caddrului Com
munității penntru
gestionaarea responnsabilă și sigură a com
mbustibilulu
ui uzat și a deșeurilor radioactivee, „depozitaarea
DRA, inclusiv deppozitarea pee termen luung, reprezintă o soluție temporaară, ci nu o alternativă a
îngropăării”.
1.1.10.3

ÎNGROP
PARE ÎN DEPO
OZIT FINAL G
GEOLOGIC

Depozittul final geologic nu poate
p
fi o vvariantă de îngropare a RAO de slaba si medie
m
activittate
categoriie 2а. Depoozitul final geologic
g
repprezintă un depozit con
nstruit la addâncime sem
mnificativă sub
s
suprafațța pământullui – adânccime de câteeva sute dee metri sau mai mult ssub suprafațța pământului.
Depozittul final geoologic este destinat înngropării deșeurilor de activitate m
mare sau dee lungă durrată
provenite de la proocesarea CN
NU și/sau ppentru îngro
oparea CNU
U, când suntt declarate deșeuri.
d
Preețul
c
e în asemennea depozit este foarte de
pentru îîngroparea unei unității de volum de RAO condiționate
mare și nejustificatt d.p.d.v. ecconomic. Exxperiența in
nternaționalăă arată că înngroparea DRA,
D
categoorie
2а în ddepozite finnale geologice este nnejustificatăă. Experien
nța internațțională dem
monstrează că
depoziteele finale de
d suprafațăă sunt destuul de credib
bile pentru îngropareaa RAO de slabă
s
și meedie

23

Strategiia de gestionaare a combusttibilului nucleear uzat și a deșeurilor
d
rad
dioactive pânăă în anul 203
30, adoptată prin
p
deciziaa Consiliului de
d miniștri din
n 5 ianuarie 20011, modificaată prin deciziaa Consiliului dde miniștri din
n 25 iunie 20114
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activitatte categoriee 2a. Confo
orm legislațției bulgare în domeniu
ul energiei nucleare24, îngropareaa în
depozitee geologicee se admite pentru îngrroparea deșeurilor radiioactive cattegorie 2b și categoriee 3.
Aceastăă se sprijinăă și de Directiva Uniuunii Europeene 2011/70
0/Euratom ddin 29 iuliee 2011 penntru
crearea cadrului Comunității
C
pentru gesttionarea ressponsabilă și
ș sigură a combustibilului uzat și
ș a
25
deșeurillor radioacttive , confo
orm căreia depozitul final
fi
geologic este desttinat îngrop
pării deșeuriilor
de maree activitate și
ș a combusstibilului nuuclear uzat.
1.1.11

PRINCIIPALE OBIEC
CTIVE, PRINC
CIPII ȘI CRIT
TERII DE SIG
GURANȚĂ

Obiectivvul principaal al realizăării PI pentrru construirrea DNDRA
A constă în asigurarea siguranței și
ș a
protecției eficace a personalului implicat în procesull de exploattare, populaația și mediu
ul înconjurăător
de efecttul potențiall al deșeurillor îngropatte în timpul și după perrioada de exxploatare. Măsurile
M
penntru
asigurarrea siguranțței sunt întreeprinse pe ddurata întreegului ciclu al DNDRA
A – a etapelo
or de selecttare
șantier, proiectare, construire, exploatare,, închidere și
ș perioada de
d control iinstituționall.
În confoormitate cu Convenția unică de siiguranță la gestionarea
combustibiilului uzat și
g
ș de siguraanță
la gestiionarea deșșeurilor rad
dioactive, ccerințele leg
gislației bulgare, standdardele de siguranță ale
МААЕ226,27, 28, 29, 30 și recoman
ndările Com
mitetului internațional pentru
p
proteecție împotrriva radiațiiilor
331 32
(CIPR) , , princiipalelor prin
ncipii de sigguranță, apliicate de DP „RAO“ la construireaa DNDRA sunt
următoaarele:
1. D
DNDRA treebuie amplaasat, proiecctat, constru
uit, exploataat și închis îîn așa fel în
ncât expuneerea
ppersonaluluui și populațției la radiaații să nu deepășească liimitările, sppecificate în
n NPPIR-20012
șși celor din Ordonanței de sigurannță la gestio
onarea deșeeurilor radiooactive, 200
04;
2. E
Expunerea personalulu
ui și populațției la radiaații trebuie limitată și m
menținută câât mai aproaape
dde cel mai scăzut
s
nivell rezonabil dde atins;
3. M
Măsurile peentru asigurrarea proteccției împotriiva radiațiilor trebuie ooptimizată în
î așa fel înncât
ssă garantezee atingerea celui mai m
mare nivel reezonabil posibil de prootecție;
4. N
Nivelul de protecție a populației îîn afara fro
ontierelor naaționale nu trebuie să fie
f mai mic de
nnivelul de protecție
p
a populației
p
înn țara;
5. N
Nivelul de protecție
p
a generațiilor
g
r viitoare nu
u trebuie să fie mai micc de nivelull de protecțiie a
ggenerațiilorr din zilele de
d azi;
6. G
Generațiile viitoare nu
u trebuie săă fie împovăărate de existența DND
DRA prin aplicarea unnor
m
măsuri penttru restaurarrea sau mennținerea nivelului de sig
guranță al fa
facilității;
7. D
DNDRA treebuie amplaasat, proiecctat, constru
uit, exploatat și închis în așa fel în
ncât să asigure
pprotecția mediului
m
înco
onjurător înn conformitaate cu cerin
nțele Legii pprivind prottecția mediuului

24

Ordonannței de siguraanță la gestionaarea deșeuriloor radioactive,, MO nr. 76 diin 30 august 22013
Directivva 2011/70/Euuratom din 19
9 iulie 2011 ppentru creareaa cadrului Com
munității penttru gestionareea responsabillă și
sigură a combustibillului uzat și a deșeurilor raddioactive
26
IAEA, T
The principless of radioactiv
ve waste manaagement, Safeety Fundamenttals, Safety Seeries No.111-F
F, Vienna, 19995
27
AEA, R
Radiation Prottection and Saafety of Radiaation Sourcess: Internationaal Basic Safety
ty Standards (Interim
(
Editioon).
Safety S
Standards Serries No. GSR Part
P 3 (Interim
m), Vienna, 20
011
28
IAEA, F
Fundamental safety princip
ples, Safety Staandards, No.S
SF-1, Vienna, 2006
29
IAEA, S
Siting of Nearr Surface Disp
posal Facilitie s, Safety Seriees No.111-G-3.1, Vienna, 11994
30
IAEA, N
Near surface disposal
d
of rad
dioactive wastte, Safety Req
quirements No
o. WS-R-1, Viienna, 1999
31
ICRP, R
Radiological Protection
P
Po
olicy for the D
Disposal of Radioactive
R
Waste,
W
Publicattion No. 77, Elsevier,
E
Oxfo
ford,
1997
32
ICRP, R
Radiation Prootection Recom
mmendations as Applied to the Disposaal of Long-Liived Solid Raadioactive Waaste,
Publicaation No. 81, Elsevier,
E
Oxfo
ord, 1999
25
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((LPMÎ), 20002 și cerințelor interrnaționale din
d domeniiul protecțiiei mediulu
ui înconjurăător
333,34,35,36,37,38,39
;
8. L
La garantarrea siguranțeei DNDRA se aplică prrincipiul dee reținere și izolare;
9. C
Construireaa DNDRA trebuie
t
să coorespundă ultimelor
u
reealizări ale șștiinței și teehnicii și să fie
lla nivelul exxperienței recunoscute
r
în domeniu
ul exploatărrii;
10. Siguranța DNDRA
D
du
upă închideerea sa se asigură prin bariere ppasive ingin
nerești și prin
p
bbariere natuurale;
11. Siguranța DNDRA
D
see bazează ppe aplicareea unei pro
otecții eșaloonate profu
und, bazată pe
aaplicarea siimultană a unui sistem
m de barierre fizice și măsuri adm
ministrativee, care asigură
uurmătoarelee nivele de protecție:
p
⇒ Sistem
m compus din barieere fizice succesive pe calea distribuțieii substanțeelor
radioactive în mediul înconjjurător;
⇒ Sistem
m de măsu
uri tehnicee și organizzatorice peentru proteccția bariereelor și penntru
păstraarea eficien
nței acestoraa;
⇒ Sistem
m de măsu
uri tehnice șși organizattorice pentrru protecțiaa personalullui implicatt în
proceesul de explloatare;
⇒ Sistem
m de măsu
uri tehnice șși organizattorice pentrru protecțiaa populației și a mediuului
înconnjurător
12. Sistemul de bariere fizice
f
se baazează pe conceptul de
d multiplee bariere, fiecare
f
bariiera
ccontribuindd pentru assigurarea ssiguranței prin
p
funcțiu
unile sale de siguran
nță. Siguraanța
D
DNDRA nuu trebuie săă depindă cuu precădere de o singurră barieră. D
Dacă una diin barierele nu
ppoate exerccita funcțiu
unile sale dde siguranțăă, sistemul ca atare treebuie să assigure izolaarea
D
DRA în connformitate cu
c criteriile de siguranțță.
13. C
Construcțiaa facilitățilorr de îngropaare trebuie să fie una care
c permitee scoaterea ambalărilorr cu
ddeșeuri radiioactive în perioada
p
de exploatare a DNDRA;
14. C
Construcțiaa facilitățilo
or de îngroppare trebuiee să asiguree o exploataare, întrețin
nere, controll și
m
monitorizarre ușoare și eficiente;
15. ÎÎntregul prooces de con
nstruire DN
NDRA trebu
uie să fie transparent
t
și a se staabili un diaalog
ddeschis cu populația. cerințele puublicului treebuie avutee în vedere la procesu
ul de alegerre a
șșantierului și incluse în
n proiectul ffacilității în
ntr-o măsurăă, care este posibilă d.p
p.d.v. tehnicc și
rrealizabilă d.p.d.v.
d
economic;

33

Convennția pentru evaaluarea impacttului de mediuu în context trransfrontalier (ratificată prin
in lege adoptată de către 37-lea
Parlam
ment la 16.03.11995г.) MO nr. 28/1995 în vigoare din 10
0.09.1997 (pu
ubl. MO nr. 866/01.10.1995))
34
Convețiie privind acccesul la inform
mație, participparea publicului în procesu
ul de luare a ddeciziilor și accesul
a
la justtiție
pentru aspecte legatte de mediul înconjurător (rratificată prin lege adoptatăă de ХХХІХ
Х Parlament laa 02.10.2003 MO
M
nr. 91//2003 în vigoaare din 16.03.2
2004 publ. MO
O nr. 33/23.04
4.2004)
35
Directivva 2011/92/U
UE a Parlamen
ntului Europeean și a Consiliului din 13 decembrie 2011 referito
oare la evaluaarea
influennței unor proieecte publice șii private asuprra mediului (text codificat)
36
Directivva UE 2001/422/UE, Directiv
va pentru evalluarea unor pllanuri și progrrame asupra m
mediului, iuniee 2001
37
Directivva CE 92/43//CEE (1992) pentru
p
Convennția pentru sp
peciile naturale și flora și faauna sălbaticee (Natura 20000) –
Directiiva speciilor naturale
n
38
Directivva CE, 78/6599/CEE din 18
8 iulie pentru calitatea apeii dulci, care are
a nevoie de protecție sau de ameliorare în
vedereea sprijinirii viieții peștilor
39
Directivva CE, 79/4099/CEE din 2 ap
prilie 1979 peentru convenția păsărilor săllbatice
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16. P
Principalelee criterii de siguranță suunt criteriiile radiolog
gice, stabiliite în NPPIR
R-2012 și înn в
Ordonanțeii de siguran
nță la gestioonarea deșeu
urilor radio
oactive 40:
1.

Doza efectivă ind
dividuală peentru grupu
ul critic resp
pectiv din poopulația în rezultatul
r
unnui
DNDR
RA după în
nchiderea saa nu trebuie să depășeasscă 0,1 mSvv per an;

22.

Doza efectivă in
ndividuală ppentru grup
pul critic respectiv din
in populațiaa în rezultaatul
exploatării DNDRA nu trebuuie să depășșească 0,1 mSv
m per an;;

33.

În cazzuri de urgeență de proiiect la DND
DRA, doza efectivă inddividuală ev
valuată penntru
grupuurile critice respectivee din popullația, aflatăă la marginnea șantieru
ului, nu pooate
depășși 1 mSv perr an;

44.

Limitta dozei effective penttru personaalul, care exploatează
e
DNDRA, este 20 mSv
m
pentruu fiecare an
n

55.

Limittele dozelorr echivalentte pentru personalul,
p
care exploaatează DND
DRA, este 20
mSv pentru
p
lentiilă oculară, 500 mSv pentru
p
pielea și 500 mSSv pentru palme
p
și cotturi
de mâână, pentru tălpi
t
și genuunchi.

Limităriile a dozeloor pentru po
opulația la eexploatareaa DNDRA și
ș după închhiderea sa (perioada
(
duupă
exploataare) sunt suub limita dozei anualee efective pentru
p
fiecaare persoanăă din popullația 1 mSvv/a,
stabilităă de NPPIR
R-2012г. Criteriile de ssiguranță co
orespund standardelor de siguranțță ale МАА
АЕ,
41
Internattional Basicc Safety Staandards - R
Radiation Prrotection an
nd Safety off Radiation Sources și
ș a
recomanndărilor Comitetului in
nternațional pentru prottecție împottriva radiațiiilor 42,43.
Un asppect importaant pentru asigurarea conformității cu obiiectivele, prrincipiile și
ș criteriile de
siguranțță este sisttemul integ
grat de mannagement al
a DP RAO
O, care incclude toatee aspectele de
siguranțță, mediu și
ș aspecte sociale. Par
arale, DP RAO
R
urmărește obiecttivele sale principale din
domeniuul sănătății umane și siiguranței mu
muncitorilor (propriul peersonal și peersonalul un
nor organizații
externe,, angajat pe șantierul Radiana)
R
penntru asiguraarea unui meediu de lucrru adecvat.
ZONE C
CU STATUL PARTICULAR
P
R
1.1.12

ZONE DIN
D JURUL

CENTRALEI
C
N
NUCLEARO-ELECTRICE
E „KOZLODU
UI “

Înființarrea unor zone cu statutt particular în jurul cen
ntralei nucleearo-electriice „Kozlod
dui este leggată
de neceesitatea de creare a unui
u
instrum
ment pentrru amenajarrea și adm
ministrarea teritoriului,
t
în
conform
mitate cu caadrul legal și
ș normativv din țara șii standardelle generale europene de
d siguranțăă și
pază, conform cerrințelor din
n art.104, aal.1 din Leegea referito
oare la utillizarea sigu
ură a energgiei
nuclearee (MI nr. 633 2002, ult.m
modif. MO nr. 82 2012
2).
Pe bazaa analizeloor de sigurranță realizzate și în conformitat
c
te cu cerinnțele Ordon
nanței privind
planificarea pentruu cazuri de urgență și ppregătire peentru cazuri de urgențăă la acciden
nte nuclearee și
de radiaații (În., MO
M nr. 94 din
d 29.11.20011), sunt stabilite
s
urm
mătoarele zoone de plan
nificare penntru
cazuri dde urgență înn jurul unităăților centraalei nuclearo
o-electrice „Kozlodui
„
”.
→

Zonă de planifica
are pentru cazuri de urgență dee pe șantieer – zonă protejată nr.. 1,
șantieruul centralei nuclearo-ellectrice „Ko
ozlodui ” EA
AD,

40

Ordonannță nr. 7 din 8.06.1998
8
pentru sistemele dde pază fizicăă a construcțiillor, MO nr. 700 din 19.06.19
998
IAEA, Radiation Prrotection and Safety of Raadiation Sources: International Basic SSafety Standarrds IAEA Safety
Standaards Series GS
SR Part 3, 2014
42
ICRP, R
Radiation Prootection Recom
mmendations as Applied to the Disposaal of Long-Liived Solid Raadioactive Waaste,
Publicaation No. 81, Elsevier, Oxfford, 1999
43
ICRP, R
Radiological Protection
P
Po
olicy for the D
Disposal of Radioactive
R
Waste,
W
Publicattion No. 77, Elsevier,
E
Oxfo
ford,
1997
41
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→

→

Zonă peentru măsu
uri de preccauție și prrotecție (ZM
MPP) – zonnă nr. 2, cu
u rază 2 km
m și
centru geometric
g
în
ntre tuburille de ventillație ale un
nităților 5 șii 6. Supraffața zonei este
e
ocupată de șantierrul de prodducție al ceentralei nuclearo-electtrice „Kozllodui”, spațțiul
pentru păstrare
p
și procesare
p
a deșeurilor radioactive al SP „RA
AO Kozlodu
ui“ și șantieerul
„Radianna“. Scopul zonei este llimitarea rad
diațiilor în cazuri
c
de urrgență,
Zonă peentru măsu
uri de proteecție urgen
nte (ZMPU))44 – zonă nnr. 3, cu razza condiționnată
de 30 km
m în jurul centralei
c
nucclearo-electtrice „Kozlo
odui” EAD.. Rolul său este realizaarea
controluului necesar pentru scoppurile proteecției împotrriva radiațiiilor.

Zonele de planificaare pentru cazuri
c
de urrgență sunt divizate în 16 sectoaree - Figură 0-1. În funccție
de conddiția situațieei de urgen
nță, în zoneele de plan
nificare pentru cazuri dde urgență sunt realizzate
măsuri ccu caracter diferit menite protecțieei personalu
ului și popullației.

FIGURĂ 0-1 ZONE DE PLANIFICARE PPENTRU CAZ
ZURI DE URG
GENȚĂ – ZM
MPU CU RAZĂ
Ă 30 KM

Pe teritooriul R. Bullgaria ZS ex
xclude compplet municipiile; Kozlo
odui, Valcheedram, Hairredin, Miziaa și
parțial m
municipiile Lom, Biala Slatina, O
Oryahovo, Boichinovts
B
si, Krivodool și Borovaan. În sfera de
cuprinddere a zonei nu există mari
m obiectivve bulgare industriale
i
și
ș militare.
Pe teritooriul R. Rom
mânia, în acceastă zonă se încadreaază în total 23
2 localității, din județeele Dolj și Olt:
O
Bechet, Nedeia, Gighera,
G
Zav
val, Ostrovveni, Sarataa, Călăraşi, Dabuleni, Listeava, Piscu
P
Sadovvei,
Sadova,, Gângiovaa, Măceşu de
d Jos, Măăceşu de Su
us, Sapata, Plosca, Biistret, Bran
ndusa, Goiccea,
Barca, H
Horezu Poenari, Tocen
ni, Valea Staanciului.

44

ZMPU
U de 30 km se
s stabilește pentru
p
scopurrile planificărrii pentru cazzuri de urgenț
nță. Această zonă
z
de 30km
m în
scopurrile monitorizăării radiațiilor, se numește „„Zona supraveegheată“ (ZS)
REZUMA
AT NON‐TEHN
NIC,

PAG
G. 41

REEZUMAT NON-TEHNIC AL
ДО
ОВОС PROPUN
NERII INVESTIȚ
ȚIONALE „CO
ONSTRUIRE DE
EPOZIT NAȘIO
ONAL FINAL D
DE ÎNGROPAR
RE DEȘEURI
RADIO
OACTIVE DE S
SLABĂ ȘI MED
DIE ACTIVITA
ATE – DNDRA““

1.1.13

MONITTORIZARE RA
ADIOECOLOG
GICĂ

În zoneele stabilitee din jurul centralei nnuclearo-eleectrice „Kozzlodui“ se realizează monitorizaarea
radioecoologică, carre cuprinde toate compoonentele principale alee mediului (aaer, ape, soluri, vegetaație,
alimentee, producțiee agricolă, etc.)
e
în raza de 100 km di jurul cen
ntralei pe territoriul bulg
gar.
Volumuul, sfera de cuprinderee și paramettri controlațți sunt reglementați înntr-un progrram pe term
men
lung peentru monittorizarea radioecologiccă, la o exp
ploatare normală a ceentralei nucclearo-electrrice
„Kozloddui, coordoonat cu auto
oritățile de control și de supraveeghere din țara - AR
RANP, Centtrul
naționall de radiobiiologie și de
d protecție împotriva radiațiilor (CNRPIR) de pe lângă Ministeruului
Sănătățiii (MS) și
ș Agenției executive de mediu
u (AEMÎ) de
d pe lânggă Ministerrului mediuului
înconjurrător și apeelor (MMA
A). Program
mul corespu
unde complet cerințeloor normativ
ve naționalee și
europenne din domeeniu, inclussiv art. 35 ddin Contracctul EURAT
TOM, Recoomandările UE 2000/473/
EURAT
TOM și 20004/2/ EURA
ATOM.
Zona dee monitorizare cuprind
de și posturii de reper în
n raza de 10
00 de km înn jurul centtralei nucleaare,
iar conttrolul are loc
l în prin
ncipal în 366 de punctte de contrrol. În afarra acestor locuri
l
are loc
monitorrizarea fluviiului Dunărrea și a altorr bazine de apă interne, control al apelor subtterane și a apei
a
potabilee, precum șii a alimentelor tipice reegiunii – pește din fluviiul Dunăreaa, lapte din ferme,
f
etc.
1.1.14

ZONE ȘI
Ș MONITORIIZARE ÎNAIN
NTE DE EXPL
LOATARE A ȘANTIERULU
Ș
UI „RADIANA
NA”

S, din cauza
a pericoluluii său de rad
diații, DNDRA trebuiee clasificat în
î categoriaa de
După annaliza RIAS
risc 3, ccare este caategoria cu cel mai scăăzut risc peentru instalaația nuclearră. Așa cum
m se cunoașște,
zonele cu statut particular
p
su
unt create ccu proiectu
ul instalațieii nucleare șși sunt arg
gumentate prin
p
raportull de evaluare intermed
diară de sigguranță. ținâând cont dee circumstaanța că DNDRA este din
categoriia cu acela mic
m risc, în jurul acestuuia vor fi crreate două zone cu statuut particularr:

1. Z
Zonă pentruu măsuri de precauție șși protecție (ZMPP);
(
2. Z
Zonă supravvegheată (Z
ZS).
În confoormitate cuu cerințele art.
a 104 al. 2 din LUSE
EN și pe baaza criteriiloor, stabilite în Ordonanța
privind planificareea pentru cazuri de urrgență și prregătire pen
ntru cazurii de urgență
ă la accideente
nuclearre și radiațiii (Publ., MO
M nr. 94 ddin 29.11.20
011) , sunt calculate șii determinaate perimetrrele
zonelor cu statut paarticular din
n jurul DND
DRA. Zona pentru măssuri de proteecție urgentte (ZMPU)) de
pe DND
DRA este lim
mitată în lim
mitele șantieerului (întree gardul șan
ntierului), iaar zona suprravegheată din
jurul DN
NDRA este sub 4 km.
Pe șantiierul PI și înn zona suprravegheată aare loc mon
nitorizare a radiațiilor
r
înnainte de ex
xploatare, care
c
va conttinua în viiitor și la ex
xploatarea DNDRA. Monitorizar
M
rea radiațiillor înainte de exploattare
(înainte și în timpuul construcțției DNDRA
A), este reg
glementată de Program
mul pentru monitorizar
m
re a
radiațiillor înainte de exploataare pe șanttierul „Radiiana“ (nr. ТК.Д-142-D
Т
D3/2012, НХ-ПЕМ-П
Н
ПМ001), caare corespuunde cerințeelor ARANP
NP și celor ale
a Agențieei internațioonale de energie nucleeară
45 46
, . M
Monitorizarrea cuprind
de definireaa fondului de radiații gama, coontrol legat de prezeența
radionuuclizilor de la
l inventaru
ul DNDRA în aerul lân
ngă suprafaața pământuului, precipiitațiilor, apeelor
sub și suupraterane, surse de ap
pă, soluri, veegetație și produse
p
agriicole. Cupriinde următo
oarele zone:
-

45

Șantierul „R
Radiana” – cu suprafaața aproxim
mativă de 46
6 hectare - (în jur de 1200х400 m),
m
rreprezintă ZMPP;
Z

Monitooring and Survveillance of Radioactive Waaste Disposal Facilities IAE
EA Safety Stan
andards Series SSG-31, 2014

46

Surveilllance and Moonitoring of Near
N Surface D
Disposal Faciliities for Radio
oactive Waste,, IAEA Safety Reports
Series Noo 35, 2004
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-

Z
Zona supraavegheată din
d jurul șanntierului „R
Radiana“ – orizont acvvifer, bazinee de captarre a
aapei – fluviul Dunăreaa, foraje peentru apă po
otabilă, tereenuri agricoole, ferme pentru
p
creșttere
aanimale și altele.
a

Obiectuul de monitoorizare a șan
ntierului „R
Radiana” și a teritoriilorr din jurul săău sunt:
-

F
Fondul de radiații gam
mă (dozimeetre termolu
uminiscente (DTL) la posturile de control șii la
pposturi de câmp
c
(in situ
u) măsurării)

-

R
Radioactiviitate specifiică sau de vvolum a uno
or radionucclizi cheie înn componen
ntele mediuului
îînconjurătoor:
o soluuri – la postu
urile de conntrol de pe teeritoriul șan
ntierului „R
Radiana“,
o ape::
-

bazine naturale – fluviul Dunărea, după cenntrala nucclearo-electrrică
„Kozlod
dui”,

-

apă potaabilă – rețeeaua orașulu
ui Kozlodui,

-

ape subterane – de la piezomeetrele constrruite,

-

sedimen
nte – pe funndul fluviullui Dunăreaa, în locurilee de prelev
vare a probeelor
de apă.

o aer atmosferic
a
(aerosoli
(
și depuneri attmosferice),,
o floraa (ierburi, masa
m
foliarăă și plante – de pe terito
oriul șantieru
rului),
o plannte acvatice – fluviul D
Dunărea, în locurile de prelevare a probelor dee apă.
-

R
Radioactiviitate în alim
mente și cculturi agriccole (pește,, lapte și ssemănături ale culturiilor
aagricole) dee pe teritoriii din jurul ș antierului.

Trebuiee subliniat faptul că ținând
ț
contt de existen
nța centraleei nuclearoo-electrice „Kozlodui”
„
în
vecinătaate imediatăă lângă șan
ntierul PI, îîn întreaga regiune (Z
ZMPP și Z
ZS ale centrralei nucleaaroelectricee „Kozloduui”) are lo
oc o monittorizare ind
dependentă, extra-instiituțională a principaliilor
paramettri ai mediuului înconjurrător - aer, ape, soluri de către au
utorităților dde control șii supraveghhere
din țaraa, din Agențția executiv
vă de mediuu AEMÎ / MMA
M
și Centrul naționnal de radio
obiologie și de
protecție împotrivaa radiațiilor CNRPIR/ M
MS.
CESULUI LIC
CENȚĂ ȘI A R
RESPONSAB
BILITĂȚILOR
R DIFERITEL
LOR INSTIT
TUȚII
DESCRIIEREA PROC

Descrierea processului de liccențiere, innclusiv a responsabillităților differitelor instituții penntru
asigurarrea siguranțței, a pazei fizice și finnanțarea DN
NDRA s-a prezentat ca răspuns la recomandărrile
țării rom
mâne – Adreesă de la Ministerul de mediu, cu nr.
n de ieșiree 7439/EGU
U/16.11.200
09.
Lucrărille de consttruire a DN
NDRA sunnt supuse liicențierii de către Aggenția pentrru regulare în
domeniuul nuclear, în conform
mitate cu cerrințele Ordo
onanței pentru ordineaa de eliberare a licențeelor
și autorrizațiilor penntru utilizarrea sigură a energiei nucleare,
n
inccluzând:
⇒ aautorizație pentru
p
selecctarea șantieerului (stabiilirea locațieei);
⇒ aautorizație de
d planificaare;
⇒ aautorizație de
d construcțții;
⇒ aautorizație de
d lansare în
n exploataree;
⇒ llicență de exxploatare;
⇒ llicență de înnchidere.
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În confoormitate cu Strategia de
d gestionaree a combustibilului nucclear uzat șși a deșeurilor radioactiive,
politica de stat înn domeniul gestionăriii DRA se realizează de către M
Ministerului economieii și
energetiicii. Controolul asupra siguranței nucleare și radioactivee se realizeează de căttre Agenția de
regularee nucleară. Protecția fizică
f
a faccilităților de gestionarre DRA aree loc în co
onformitate cu
cerințelee Ordonanțței referitoa
are la asigurrarea proteecției fizice a instalațiillor nuclearee, materialuului
nuclearr și a substaanțelor radiioactive și se controllează de către Agențiaa de regularre în domenniul
nuclear,, precum și de autoritățțile specializzate din Miinisterul afacerilor interrne.
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2

AL
LTERNAT
TIVE PENTRU REA
ALIZAREA DNDRA
A

ALTERN
NATIVĂ ZER
RO
Alternattiva „Zero””, sau solu
uția a nu see întreprind
de măsuri pentru reallizarea acestei propunneri
investițiionale, înseamnă refuzu
ul pentru coonstruirea în
n viitorul ap
propiat a DN
NDRA în țaara.
În mom
mentul de față, deșeurilee radioactivve rezultate de la explo
oatarea unittăților 5 și 6 ale centraalei
nuclearoo-electrice „Kozlodui”” și deșeuriile radioactive acumullate sunt prrocesate în facilitățile SP
„RAO-K
Kozlodui”. Deșeurile condiționnate sunt păstrate
p
în
n Depozituul de păsttrare a DR
RA
condițioonate, cu capacitate
c
de
d 1920 СттБК. În deepozit vor fi păstrate și deșeuriile radioacttive
condițioonate provennite de la deezafectarea unităților 1÷4 ale centrralei nucleaaro-electricee „Kozloduii”.
Capacittatea depozzitului este calculată ținând con
nt de circu
umstanță ccă acesta este
e
o unittate
intermediară în siistemul de gestionaree a deșeuriilor radioacctive, în coonformitatee cu cerințțele
legislațiiei bulgare în domeniu
ul nuclear477,48, standard
delor de sig
guranță МА
МААЕ49,50,51,,52, Convennției
unice peentru siguraanță la gestiionarea com
mbustibilulu
ui uzat și peentru siguraanța gestion
nării deșeuriilor
53
radioacttive , și Directiva Uniu
unii Europeene 2011/70
0/Euratom din
d 29 iulie 2011 pentru
u crearea unui
u
cadru ccomunitar de
d gestionaare responssabilă și sigură a co
ombustibilul
ului uzat șii a deșeuriilor
radioacttive 54.
Depozittul reprezinntă o facilitaate pentru ppăstrarea temporară a DRA înaint
ntea îngropăării acestoraa în
DNDRA
A cu o viațță de funcționare de pproiect 50 de
d ani. În momentul
m
dde față în depozitul sunt
păstratee 1368 СтБК
К. Cu ritmu
ul de umplerre a depozitului cu deșșeuri radioaactive, stabilit de cerințțele
producttive pentru asigurarea exploatării normale a unităților 5 și 6 ale ceentralei nucclearo-electrrice
„Kozloddui” și penttru asigurarrea desfășurrării normalle a procesu
ului de dezzafectare a unităților
u
1
1÷4
ale centtralei nucleaaro-electricee „Kozloduui”, capacitaatea depozittului va fi eepuizată în mai
m puțin de
d 4
ani.
Alternattiva zero, addică refuzull construiriii DNDRA este
e respinsăă direct, întrrucât:
→ n
nu corespu
unde legislației din domeniul nuclear,
n
co
onform căreeia deșeurile radioacttive
ttrebuie îngrropate într-u
un termen câât mai scurtt după generarea acestoora;
→ n
nu corespu
unde cerințeelor Convennției unice pentru sigu
uranță la geestionarea co
ombustibiluului
uuzat și penttru siguranțaa gestionăriii deșeurilorr radioactivee55;
→ n
nu coresp
punde leg
gislației U
Uniunii Europene
E
– Directivvei Uniun
nii Europeene
22011/70/Euuratom din 29 iulie 22011 pentru
u crearea unui
u
cadru comunitar de gestionnare
rresponsabilă și sigură a combustiibilului uzaat și a deșeu
urilor radiooactive56, prrecum și Leegii
47

Legea rreferitoare la utilizarea
u
sigu
ură a energiei nucleare, pu
ubl. MO nr. 63
3 din 28 iuniee 2002, ult. modif.
m
MOD nrr.68
din 2 aaugust 2013
48
Ordonannța de sigurannță la gestionaarea deșeurilorr radioactive, MO nr. 76 din
n 30 august 20013
49
IAEA, F
Fundamental Safety Princip
ples, Safety Fuundamentals No.SF-1,
N
IAEA, 2006
50
IAEA, T
ThePrincipless of Radioactiv
veWasteManaagement, Safeety Standard SeriesNo.111-FF, IAEA, 1995
51
IAEA, S
Storage of RaadioactiveWasste, Safety Stan
andards, Safety
y GuideNo.W
WS-G-6.1, 20066
52
IAEA, P
PredisposalManagement off RadioactiveW
Waste, Safety Standards, No
o. GSR part 5 , 2009
53
Convennția unică peentru siguranțță la gestionaarea combusttibilului uzat și pentru sigguranța gestiionării deșeurrilor
radioacctive. Ratificaată prin lege, adoptată
a
de 388-lea Parlamen
nt pe dată de 10.05.2000,
1
M
MO nr. 42/23.0
05.2000
54
Directivva 2011/70/Euuratom din 19 iulie 2011 peentru crearea unui cadru co
omunitar de geestionare responasbilă și siggură
a combbustibilului uzzat și a deșeurilor radioactivve
55
Convennția unică pentru siguran
nță la gestionnarea combusstibilului uzat și pentru siiguranța gestiionării deșeurrilor
radioacctive. Ratificaată prin lege, adoptată
a
de 388-lea Parlamen
nt pe dată de 10.05.2000г.,
1
MO nr. 42/23
3.05.2000
56
Directiiva 2011/70/E
Euratom din 19
1 iulie 2011 pentru creaarea unui cadrru comunitar de gestionare responasbilă și
sigură a combustibillului uzat și a deșeurilor raddioactive
REZUMA
AT NON‐TEHN
NIC,

PAG
G. 45

REEZUMAT NON-TEHNIC AL
ДО
ОВОС PROPUN
NERII INVESTIȚ
ȚIONALE „CO
ONSTRUIRE DE
EPOZIT NAȘIO
ONAL FINAL D
DE ÎNGROPAR
RE DEȘEURI
RADIO
OACTIVE DE S
SLABĂ ȘI MED
DIE ACTIVITA
ATE – DNDRA““

rreferitoare la utilizarrea sigură a energieei nucleare 57 și Straategiei de gestionaree a
ccombustibillului nucleaar uzat și a ddeșeurilor raadioactive 58 ;
→ n
nu corespu
unde hotărârrile Guvernnului R. Bulgaria:
•

Strategiia de gestion
nare a combbustibiluluii nuclear uzat și a deșeu
eurilor radio
oactive pânăă în
anul 2030, adoptate prin hotărrârea Consilliului de Miiniștri din 55.01.2011, conform
c
cărreia
construiirea DNDR
RA are cea m
mai mare prrioritate.

•

prin Deecizia Conssiliului de M
Miniștri nr. 683 din 25
2 iulie 20005, firmei DP RAO s-a
atribuit construireea unui D
Depozit fiinal națion
nal pentruu îngropareea deșeuriilor
radioacttive59;

•

prin Deecizia Consiiliului de M
Miniștri nr.8
898 din 8 decembrie
d
22011, Depo
ozitul naționnal,
pentru construirea
c
căruia, ca o parte din
n proceduraa pentru staabilirea locaației instalaației
nuclearee s-a selecctat șantieruul „Radianaa”, declarattă obiectiv național conform
c
Leegii
propriettății de staat și ca oobiectiv de importanță naționalăă conform Legii penntru
amenajaarea teritoriului60 ;

•

prin Orrdonanța a Consiliuluii de Miniștri nr.3 din
n 10 ianuarrie 2013, depozitul
d
fiinal
naționall este stabiliit ca un obieectiv strateg
gic pentru siguranța națțională61.

alternatiiva zero, addică refuzul pentru consstruirea DN
NDRA atrage următoareele consecin
nțe negativee:
(1) S
Sistarea prrocesului de condițion
nare DRA de
d la exploatarea unittăților 5 și 6 ale centraalei
nnuclearo-eleectrice „Ko
ozlodui”. În acest caz, volumele teemporare peentru păstraarea deșeuriilor
rradioactive procesate de
d la exploaatarea centrralei nucleaaro-electricee „Kozlodui de asemennea
sse vor epuiiza și exploatarea unităăților 5 și 6 ale centraalei nuclearoo-electrice „Kozlodui”” se
ooprește. Acceasta are consecințe sociale și economicee semnificaative pentru
u populațiaa și
iindustria diin țara, ex
xprimate înn creșterea semnificatiivă a prețuului curentu
ului din cauuza
ddecăderii diin mixul en
nergetic a eenergiei elecctrice ieftin
ne provenitee de la centtrala nucleaaroeelectrică „K
Kozlodui”.
(2) P
Programull pentru prrelungirea ttermenuluii de exploa
atare a unittăților 5 și 6 ale centraalei
nnuclearo-eleectrice „Ko
ozlodui” nu
u poet fi reealizat, din cauza imp osibilității de asigurarre a
ggestionării pe termen
n lung a ddeșeurilor radioactive,
r
generate la exploatarea acestoora.
C
Consecințelle sociale șii economicee sunt analo
ogice celor prezentate
p
m
mai sus.
(3) S
Sistarea procesului
p
de dezafecctare a un
nităților 1÷4 ale cenntralei nucclearo-electrrice
„„Kozlodui”” din cauzaa lipsei cappacității de depozitare temporară a deșeurilor radioacttive
ccondiționatee și lipsei capacității pentru îng
groparea accestora. Treebuie subliniat faptul că
ooprirea ș deezafectarea unităților 11÷4 ale cen
ntralei nuclearo-electriice „Kozlod
dui” face paarte
ddin contracctul Bulgariei de aderaare la uniun
nea Europeaană. Pentruu realizarea procesului de
ddezafectare, țara primește finaanțare de la Fondull internațioonal „Kozlodui”. Orrice
nneexecutaree a obligațiilor țării va pprovoca san
ncțiuni finan
nciare seriooase.

57

Legea referitoare la utilizarea sigu
ură a energieii nucleare, pu
ubl. MO nr. 63
6 din 28 iuniie 2002, ult. modif.
m
MO nr. 68
din 2 aaugust 2013
58
Strateggia de gestionare a combusstibilului nucl ear uzat și a deșeurilor rad
dioactive pânăă în anul 203
30, adoptată prin
p
hotărârrea Consiliuluui de Miniștrii din 5 ianuarrie 2011, mod
dificată prin decizia
d
Consilliului de Miniștri din 25 iuunie
2014
59
HCM nnr. 683/25.07.22005 de constrruire a unui D
Depozit final național
n
pentru
u îngroparea ddeșeurilor radiioactive
60
HCM nnr. 898/08.12.2011 pentru declararea
d
DN
NDRA ca obiectiv național și
ș ca obiectiv dde importanțăă națională
61
OCM nnr.3/10.01.2013 pentru mod
dificarea Ordoonanței nr.181 a Consiliuluii de Miniștri ddin anul 2009
9 pentru stabillirea
obiectiivelor și activiităților strateg
gice, de import
rtanță pentru siguranța națio
onală
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(4) IImposibilittatea constrruirii unorr puteri nuccleare noi. Construireea unor puteeri nucleare noi
eeste supusăă aprobării de
d către Coomisia Euro
opeană. O condiție
c
eseențială este existența unui
ddepozit finaal pentru în
ngroparea ddeșeurilor radioactive, generate laa exploatareea noii puteerii
nnucleare.
Nerealizzarea propuunerii investtiționale proovoacă apa
ariția unor riscuri esennțiale pentrru:
→ ssănătatea personalulu
p
ui centralei nuclearo-ellectrice „Ko
ozlodui”, peersonalului DP RAO și
ș a
ppopulației din localittățile aproppiate – oraașul Kozlo
odui, orașull Mizia, satele
s
Harleets,
G
Glozhene, Butan,
B
Kriv
va bara și alttele;
→ ccondiția mediului
m
încconjurător,, care se po
oate exprim
ma în contam
minarea cu radionuclizzi a
ssolului și a zonei de suprafața
s
a pământuluii, precum șii a apelor ssubterane, cu
c precăderre a
bbazinului subteran de apă “Poroovi vodi din
n Kvaternerra – depressiunea Kozlodui” cu cod
c
B
BG1G00000Qal005, carre asigură aalimentarea cu apă prin
n facilitățilee construite de alimenttare
ccu apă, fiinnd o zonă dee protecție a apelor aliimentate în scopurilor furnizării apei
a
potabilee și
m
menajere.
În temeiiul celor preezentate maai sus, alternnativa zero este
e respinssă.
TEHNOL
LOGII ALTE
ERNATIVE
Sunt exxaminate doouă tehnolo
ogii de îngrropare RAO
O de slabă și medie aactivitate caategorie 2aa în
depozit final moduular de suprrafață: tip ttranșee62 și tip tunele633. În REIM sunt analizzate cele doouă
tehnologgii de îngroopare a DRA
A și tehnoloogia preferaată argumen
ntat d.p.d.v.. al siguranței și impacctul
potențiaal de mediu..
2.1.1

TEHNOL
LOGII PENTR
TRU ÎNGROPA
AREA RAO DE
D SLABĂ ȘII MEDIE ACT
TIVITATE ÎN TRANȘEE

Depozitte finale de tip tranșee sunt realizaate într-o seerie de țări dezvoltate
d
– în Centre d’Obe-Frannța,
El Cabrril – Spania, Mohovttse – Slovaacia, Duko
ovani – Cehia, etc. T
Tehnologia dezvoltată de
îngropaare în tranșeee se bazeaază pe tehnnologia fran
nceză și ceaa spaniolă. Aceiași teh
hnologie vaa fi
oflosită în depozituul final belg
gian, care esste în process de constru
uire.
Pe Figu
ură 0-1 estee arătată loccația depoziitului final în
î tranșee dee pe șantieruul „Radianaa“.
Depozittul este com
mpus din 66 celule dee îngropare,, amplasate pe trei plaatforme ideentice, fieccare
dintre ccare este peentru 22 ceelule. Celullele de îngrropare sunt amplasate în două râânduri, fieccare
dintre care are câtee 11 celule. Capacitateaa fiecărei platforme dee îngropare este de 633
36 ambalării cu
deșeuri radioactivee (containeree din oțel bbeton), furniizând o capaacitate a deepozitului final
f
în valooare
de 19 0008 ambalări. celulele de
d îngroparee reprezintăă construcțiii monoliticee dreptungh
hiulare din oțel
o
beton, ccu dimensiuuni exterioarre: lungimee 20.15 m, lățime 17.05
5 m și înălțiime 9.45 m până la plaaca
de acopperire. Fiecaare celulă esste divizată în trei cam
mere prin do
ouă pereți innterioare dii oțel beton, în
care conntainerele suunt ordonate în 4 rânduuri.

62

Proiect idee pentru depozitul
d
final național de înngropare a RA
AO de slabă și
ș medie activvitate, Raport la sarcina 4.1 din
Proiectuul PHARE, nrr.EUROPEAID/122568/D/S
SV/BG, 2008
63
Studio dde fezabilitatee pentru constrruirea DNDRA
A, depozit fin
nal tip tunele, Minproekt
M
EA
AD, 2009
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FIGURĂ 0-1 SCHEMA A,PPLASĂRII DE
EPOZITULUI FINAL TIP TR
RANȘEE

După uumplerea am
mbalărilor, spațiul întrre containeerele se um
mple cu maaterial inert, care asigură
stabilitaatea mecaniică a constrrucției, suntt amplasatee panouri diin beton cuu grosime de
d 50 cm șii se
construiiește placa de acoperire. În coonformitate cu bunelee practici, celulele su
unt construuite
individuuale. Ele suunt construitte pe o pernnă de loess--ciment cu grosime dee 5 m. Grosimea plăcii de
fundam
ment și a celeei de acopeerire este 600 cm, iar ceea a perețilo
or interioaree și exterioaare - 50 cm.. În
pernă dde loess-cim
ment se con
nstruiește ggalerie de inspecție
i
su
ub fiecare rrând celulee, în care este
e
amplasaat sistem peentru controlul infiltrăării. Sistem
mul include legătură suub formă dee conducte cu
conducttele provennite de la fiecare
f
celuulă și se ad
dună în rezervor de colectare. Este
E
asigurrată
posibilittatea de conntrol al debiitului și de pprelevare prrobe. Sistem
mul de contr
trol al infiltrratului perm
mite
exercitaarea unui coontrol asupra condiției deșeurilor îngropate
î
și condiției ddepozitului final
f
pe durrata
întregullui său ciclu de viața – în perioaada de exp
ploatare, la închidere șși în perioaada de conttrol
instituțional.
Placa dee fundamennt are grosim
mea de 0.600 m. Pereții săi interiorii și exteriori
ri sunt de grrosime 0.50 m,
iar placaa de acoperrite este gro
oasă 0.60 m
m. Viața construcțiilor din
d oțel betoon a depozittului final este
e
de 375 de ani, carre include perioada
p
dee exploataree, perioada de închiderre și perioaada de conttrol
instituțional.
În conddițiile șantieerului „Radiiana”, moduulele de îng
gropare sunt amplasatee pe sedimeentele plioceene
stabile dd.p.d.v. geotehnic.
Ambalăările, supusee îngropării,, sunt livratte cu ajutoru
ul unor mijlloace de trannsport specializate și sunt
poziționnate în unittatea de deepozitare cuu ajutorul unui pod rulant.
r
În ttimpul ump
plerii spațiuului
deasuprra celulelorr există o structură mobilă dee protecție,, care asiggură proteccția împotrriva
influențțelor atmosfferice – figu
ură 0-2 .
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FIGUR
RĂ 0-2 ILUST
TRAREA SEC
CȚIUNII TRA
ANSVERSALE
E A MODULU
UI DE ÎNGROP
PARE CU POD
D RULANT ȘII
H
HALĂ DE PRO
OTECȚIE

Deasuprra moduleloor umplute se construieește o acopeerire de protecție cu baariere multip
ple (ecran din
sol stratturi multiplle) (Figură
ă 0-3), caree servește pentru
p
izolaarea apelor de suprafaață, protecției
depozituului final de
d influențe din exterioor, inclusiv de penetraarea unor annimale și răădăcini a unnor
plante. E
Ecranul estee construit din
d materiaale naturale, după doved
direa prin oobservații ex
xperimentalle a
propriettăților lor dee izolare și protecție.
p

ASPECT

DETALII
D
ALE AC
COPERIRII DE PROTECȚIE
P

FIG
GURĂ 0-3 DE
EPOZIT FINA
AL ACOPERIT
T MODULAR ÎN TRANȘEE
E, CU ACOPER
RIRE CONST
TRUITĂ DE
M
MULTIPLE BARIERE

Pe șanttierul DND
DRA nu vaa avea locc procesarea și/sau co
ondiționareaa deșeurilo
or radioactiive.
Deșeuriile radioactiive ajung pee șantier coondiționate (încorporate în matricee din cimen
nt) și amballate
în contaainere din oțel
o beton (СтБК)
(
cu ddimensiuni exterioare de 1.95 х 1.95 х 1.95
5 m, arătatee în
figura F
Figură 0-4.
Acum aaceste conttainere suntt depozitatee pe șantierrul centraleei nuclearo--electrice „Kozlodui”,
„
în
depozituul pentru păstrarea
p
deeșeurilor raddioactive condiționate
c
e al Întrepriinderii de stat
s
„Deșeeuri
radioacttive” (Figurră 0-5).
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FIGURĂ 0-4
0 CONTAIN
NERE DIN OȚ
ȚEL BETON PENTRU
P
ÎNG
GROPAREA D
DRA ÎN DND
DRA

FIGURĂ
Ă 0-5 DEPOZ
ZITARE TEM
MPORARĂ ÎN D
E ȘANTIERUL CENTRALE
EI NUCLEAR
RO-ELECTRIC
CE
DPPDRA PE
„KOZLOD
DUI”

Prin construcția asstfel oferităă, siguranțaa facilitățilo
or de îngrop
pare se obțține printr-o
o abordare de
multiplee bariere peentru asigurrarea protecțției eșalonaate profund: Sistemul dde multiple bariere penntru
izolareaa DNDRA innclude următoarele:
¾ P
Prima bariiera inginerească connstă în forma deșeurilorr, care repreezintă deșeu
uri radioacttive
ccimentate, unele
u
dintree care sunt încorporatee în prealab
bil în contaiinere din oțțel cu sau fără
f
ssuper-presaare. Funcția de sigurannță a formeei deșeurilo
or (matrice din cimentt, în care sunt
îîncorporate deșeurile),, este legattă de includ
derea radion
nuclizilor în faza solidă a matriccei,
pprecum și în
î reținereaa acestora pprin adsorbțție și sedim
mentare în m
mediu puternic alcalinn al
ccimentului. Matricele din
d ciment este examinată ca o barieră,
b
caree nu-și pierd
de funcțiile de
ssiguranță mii
m de ani.
¾ A două baarieră ingiinerească eeste contain
nerul din oțel
o beton ccu pereți groși, placa de
ffundament și capac, în
n care sunt incluse deșeurile radio
oactive cimeentate, spaațiul liber înntre
m
matricele din
d ciment a deșeuriloor și capacu
ul containerrului din oțțel beton este umplut cu
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ssoluție de ciment,
c
caree formeazăă un bloc monolitic.
m
Containerul
C
din oțel beeton trebuiee să
aasigure possibilitatea de
d scoatere a deșeurilor până în perioada dde închiderre definitivăă a
D
DNDRA. Funcția
F
de siguranță constă în asigurareaa reținerii complete prin
p
păstraarea
iintegrității sale mecan
nice, incluusiv integritatea îmbinărilor, pe durata dee exploataree a
ddepozitului,, care va fii de aproxim
mativ 60 de
d ani. Conttainerul dinn oțel beton
n își păstreaază
ffuncțiile de barieră chim
mică timp dde mii de an
ni.
¾ A treia baarieră ingin
nerească a depozitulu
ui se referă la celulelee de îngrop
pare, care sunt
ffabricate dinn oțel beton
n, fundamenntele, plăcile de închideere și materrialul de um
mplere. Funccția
dde siguranțăă constă în reținerea rradionuclizilor potențiaal eliberați dde la ambaalări cu DR
RA,
pprin păstrarrea integrittății celulellor în perio
oada de ex
xploatare a depozitulu
ui final, care
c
ddurează 60 de ani, în perioada
p
de închidere a depozitulu
ui, care dureează 15 ani și pe întreaaga
ddurată de control
c
instituțional, caare durează 300 de anii. După cum
m s-a menționat mai sus,
s
vviața de prooiect a consttrucțiilor deepozitului este de 375 de
d ani. Betoonul își păsttrează funcțțiile
dde barieră chimică
c
timp
p de mii de ani.
¾ C
Cea de a patra
p
barieeră inginerrească inclu
ude fundam
mentul de looess-cimentt și acoperiirea
fformată dinn multiple straturi.
s
Barriera împotrriva migrăriii radionucllizilor nu nu
umai că creește
ggrosimea zonei
z
lipsitee de apă, ddar și îmbu
unătățește condiția geenerală a fundamentu
f
lui.
A
Acoperirea de protecție de multipple straturi trebuie
t
consstruită din m
materiale naaturale (arggilă,
nnisip, piatrăă spartă, etcc.) și cu o construcțiee, care asigură o serie de funcții de importaanță
ppentru sigurranța, cele mai
m importaante dintre care
c sunt urm
mătoarele:
→ A minim
miza la maxim afluxuul infiltrant de la apelee pluviale laa sistemul de depozitaare,
care garrantează un aflux hidraaulic de infi
filtrare de su
ub 1.5 L/m2 per an prin
n modulele de
depozitaare.
→ A servi ca o barierăă împotriva violării la exterior
e
a siistemului dee bariere dee către oameeni,
animalee sau plante;;
→ A asigurra o protecțție împotriva agenților de eroziunee durabile, pprecum preccipitații și
vânt.
¾ A cincea baarieră (natu
urală) ține cont de caracteristicilee benefice alle șantierulu
ui.
Abordarrea astfel oferită estte analogiccă bunelor practici din
d UE, reecomandatee de Agennția
internațțională de energie
e
nuccleară (МА
ААЕ). Analliza comparativă a deepozitelor finale
f
pe plan
p
mondiall și în speccial celor din
d țările deezvoltate, demonstreaz
d
ză aplicabillitatea acestei tehnologii.
După daatele МААЕ
Е, îngroparea deșeuriloor radioactive în astfel de depozitee reprezintăă o tehnologgie,
r și
care a ddovedit calittățile sale, capacitatea
c
ssa de a izolaa deșeurile radioactive
r
de mediul înconjurăto
î
cu priviire la sigurranța oamen
nilor și va fi utilizată în continuaare pe o sccară largă. Tehnologia
T
a a
dovedit aplicabilitaatea sa pe baaza exploatăării unui nu
umăr mare de
d depozite finale (pestte 75), precuum
și pe baaza rezultatelor de la monitorizare
m
ea depoziteelor finale, are
a deja auu epuizat caapacitatea saa și
sunt încchise. Din cauza
c
acesto
or motive, o serie de țări
ț planificcă construirrea unui asttfel de depoozit
final.
d depozite, mai ales experiența Francei, care
c
Experieența acumullată la exploatarea unnor astfel de
exploateează un num
măr semnifi
ficativ de ceentrale nuclleare (58 ceentrale nucleearo-electrice) și produuce
energie cu precădere de la reactoare nucleeare (peste 75% din en
nergia electrrică fabricattă se datoreaază
d
e
este
exploatăării centraleelor nuclearro-electrice)), precum și experiențaa altor țări europene dezvoltate,
folosită la proiectarrea depozitu
ului final dee suprafață tip
t tranșee de
d pe șantieerul Radianaa.
Franța construieștte primul său depoziit final peentru deșeu
uri radioacttive de slaabă și meedie
radioacttivitate La Manche în
î anul 19969. Depozzitul are caapacitatea dde 530 00
00 m3 deșeeuri
3
radioacttive condițiionate, anuaal fiind prim
mite între 20
2 și 25 000 m . Dupăă epuizareaa capacitățiii în
anul 19994 depoziitul oprește primirea ddeșeurilor șii execută un programee cu duratăă de câțiva ani
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pentru îînchiderea sa.
s Este con
nstruită acooperire cu multiple
m
barriere, depozzitul fiind în
î perioada de
control instituționaal. Supraveegherea pe termen lun
ng a depoziitului pe duurata explo
oatării și duupă
închiderrea sa, au dovedit sig
guranța sa li lipsa efe
fectului neg
gativ asupraa mediului și populațției.
Depozittul este ampplasat într-o regiune dde vin, celeebră cu plan
ntările sale de vițe dee vie, aflatee în
apropierre nemijloccită lângă gardul faciliității. Prezen
nța depozitu
ului nu a aafectat delocc producția de
vin în reegiunea, nicci turismul din
d regiune.. Orașul situ
uat în aprop
piere Sherboourg (16 km
m), este un oraș
o
istoric, vizitat anuaal de un maare număr dde turiști. Ex
xistența dep
pozitului nuu a influențaat comerțul cu
stridii – pe litoraluul Oceanului Atlantic sunt situatte multe feerme de striidii, exporttate în Euroopa
întreagăă.
Experieența în connstruirea și exploatareea depozitu
ului final de La Marcche este im
mplementat cu
perfecționarea tehnnologiei noului depoziit final fran
ncez Centreed’Obe, lannsat în exploatare în anul
1992. D
Depozitul esste situat în zona Shap agne-Arden
nne, celebrăă cu produccția de vin. La distanțăă de
20 km de la depoozit este co
onstruit unuul dintre ceele mai maari lacuri aartificiale diin Europa, cu
nui număr de
d peste 2000 specii dee păsări, unnele
lungimeea malului de 77 km, habitat connstant a un
dintre ccare sunt raare și pericclitate. Koee, recunosccut ca habitat pentru nnumeroase păsări raree și
protejatte. Depozituul final are capacitateaa de 1 000 000
0 m3 , fiin
nd proiectatt a recepțion
na anul 20 000
0
3
m timpp de aproximativ 50 de ani. Duraata exploatăării sale estee prevăzutăă a continuaa până în anul
2040. D
Depozitul este modulaar, celulele din oțel beeton arătatee în Figuraa 2.2-6 suntt construitee și
închise succesiv. Celulele diin oțel betoon au dimeensiuni 25 m х 21 m și înălțime de 8,5 m, cu
grosimeea pereților de 40 cm, în fiecare celulă încaadrându-se 2 200 m3 de deșeuri. În
Î procesul de
umpleree, celulele sun acoperite cu o consttrucție mob
bilă de acoperire, iar duupă închiderrea depozituului
final , eele vor fi acoperite cu o acoperire de protecțiee cu multiple bariere. SSub depozitt este constrruit
un sisteem de drennaj pentru capturarea apelor eveentual peneetrate. Închi
hiderea celu
ulelor umpllute
înainte de construiirea definitiivă a acopeeririi de pro
otecție, se exprimă înn construirea uni plăci de
acoperirre din oțel beton, caree este hidrooizolată. Pâână la sfârșitul anului 22013 au fosst construitee și
închise succesiv 1223 celule. Exploatarea
E
de douăzeci de ani arată că depozzitul este exp
ploatat în mod
m
ș vânzarea de producț
cție agricolaa nu au sufe
ferit
sigur, ddovada penttru care estee faptul că producția și
modificcări, nefiind schimbat nici
n gradul dde vizitare a lacului artiificial.
O dezvooltare esențială a tehno
ologiei se reegăsește în construirea
c
depozituluii final spaniol El Gabrriel,
care estte considerrat tehnolog
gie de refeerință pentrru depozit final de tipp tranșee. depozitul este
e
construiit în anii 90
9 de cătrre agenția spaniolă de gestionarre a deșeurrilor radioaactive Enreesa.
Capacittatea sa estee de 200 000 m3 , fiindd proiectat pentru
p
recep
pționarea spper îngroparre cantitățiii de
aproxim
mativ 3 000 m3 de deșeu
uri. Suprafaața depozitu
ului este de 120 hectaree. Este situat în apropieerea
localitățții El Cabril din provin
ncia Cordobba, recunoscută ca o destinație
d
tuuristică celeb
bră. Depoziitul
este situuat într-o rezervație
r
de
d vânat. Z
Zona din jur este carracterizată prin produ
ucția de miiere
ecologiccă, precum și cu marele suprafețe de plantațiii de măslinee, de la caree se obține ulei
u de măslline
de calittate superiooară. În aprropiere nem
mijlocită lân
ngă depozit este situaată o mare fermă penntru
creștereea porcilor destinate
d
fabricării celeebrului jam
mon spaniol. Fabrica peentru produccția jamonuului
de asem
menea este foarte aproape de deppozitul lâng
gă ferma de porci. Deeșeurile sun
nt îngropatee în
containeere din oțel beton cu diimensiuni laa exterior 2.25
2
m x 2.2
25 m x 2 m și greutate maximă de 24
tone. deepozitul este modular, în prima ettapă fiind construite
c
două
d
platforrme cu un număr
n
total de
28 celulle din oțel beton,
b
fiecaare dintre caare cu capaccitate de 320 containerre, în felul arătat
a
în figura
Figura 22-2.6. În proocesul de ex
xploatare ceelulele sunt protejate prin acoperirre de proteccție mobilă, iar
la închidderea depozzitului se prrevede consstruirea uneii acoperiri de
d protecțiee cu multiplee bariere. Sub
S
depozituul este connstruit un sistem de drenaj peentru capturarea a appelor eventtual penetraate.
Închiderrea celuleloor umplute înaintea
î
connstruirii deffinitive a accoperirii de protecție, se exprimăă în
construiirea unui plăci
p
de accoperire dinn oțel beto
on, care esste hidroizoolată. Depo
ozitul final se
exploateează în coondiții de siguranță,
s
ffapt dovediit prin lărg
girea tot m
mai mare a producțieii și
exportuului într-o serie de țării din regiunne (miere, ulei
u de măssline, delicaatețea celeb
bră spaniolăă –
jamon).
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Aceiași tehnologie este folosittă și la depoozitul din Cehia,
C
depozzitul din Sloovacia, caree momentann se
lărgeștee cu fonduri ale Comisiie Europenee, la constru
uirea depoziitului final ppentru deșeu
uri radioacttive
provenite de la cenntrala nucleearo-electriccă Ignalina,, finanțat dee Comisia E
Europeană, la construiirea
depozituului final beelgian. Ilusttrarea sa estte prezentatăă în
Figură 0-7.

D
Depozit final Centred’Obbe,
FFranța

D
Depozit final El Cabril,
SSpania

FIIGURĂ 0-6 DEPOZITE FIN
NALE CONTE
EMPORANE DE
D TIP TRAN
NȘEE ÎN PROC
CES DE EXPL
LOATARE
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Tipul depozitului final după în
nchiderea sa, conform pro
oiectului

Tipul ceelulelor pentrru îngropare
DRA
A, conform prroiectului

FIGU
URĂ 0-7 DEP
POZITE FINA
ALE CONTEM
MPORANE TIP
P TRANȘEE ÎN
Î PROCES D
DE CONSTRUIRE, DISEL,
BELGIIA

Închiderrea depozituului final de
d tip tranșeee și constru
uirea acoperirii de prot
otecție de multiple
m
bariiere
de asem
menea este o tehnologiie încercată în practicaa și care a dovedit
d
eficcacitatea sa, după cum
m se
poate oobserva de la indicatorrii de la Fiigură 0-3 – exemplu cu depozitt final înch
his la Mancche,
Franța.
2.1.2

TEHNOL
LOGIE PENT
TRU ÎNGROPA
PAREA RAO DE SLABĂ ȘI MEDIE ACT
TIVITATE ÎN
N TUNELE

Tehnoloogia de deppozit final tip
t tunele s e bazează pe
p executarrea a unor ttunele subtterane parallele
(galerii)) cu mare secțiune (6
6.5 m) și llungime de 1130 m, accesul la care are lo
oc prin puțțuri
orizontaale de inspeecție cu un diametru
d
m
mic (3.7 m).
Depozittul este com
mpus din 8 tuneluri
t
exeecutate penttru pozarea containerellor cu deșeu
uri radioacttive
(СтБК), fiecare cuu lungimea de 1130 m și diametrru de 6.5 m.
m Tunelele executate pentru
p
pozaarea
l
lunggimii întreg
gi a șantieerului „Raddiana“, paraalel drumullui.
СтБК ssunt amplaasate de-a lungul
Deserviirea tunelellor pentru amplasareea СтБК are
a loc prrin 3 galerrii de desservire situuate
perpenddicular – puuț de trasnp
port, galeriee de deserv
vire, puț dee ventilație, cu diamettru de 3.7 m.
Suplimeentar se construiește și
ș un puț înn scopuri de
d experimeentare. Lunngimea totaală a canaleelor
reiese laa 9 770 m.
Tunelele executatee sunt situate pe un plan
an, la 25-30 m sub suprrafața terenuului, în argiilă de loess, la
distanțăă de minim 9 m până laa sedimenteele pliocene.
Tunelele pentru am
mplasarea deeșeurilor raddioactive su
unt dotate cu
u elemente de fixare diin beton arm
mat
, hidroizzolate, de multiple
m
straaturi, cu groosime totalăă de 0.45 m.
m Masivul eeste consolidat prin micro
piloți și силикатиззация de injecție sau ciimentare. Adâncimea de
d consolidaare după auttorii este dee 40
cm.
În parteea inferioarăă a tunelelo
or executatee se constru
uiește o placcă din betonn de 40 cm
m cu șanțuri de
drenaj, car fac partte din sistem
mul de capptare a apei.. Sub placaa din beton traverseazăă tuburi penntru
evacuarrea apelor eventual
e
contaminate. Apa este evacuată
e
în receptoare dotate cu dispozitive de
prelevarre probe. Acest
A
sistem
m de controol al infiltrăării funcțion
nează numi în perioad
da de pozare a
containeerelor în gaaleriile. este îndepărtat înainte de umplere
u
a sp
pațiului libeer și închideere a galeriiilor
umplutee.
Asiguraarea ventilațției este ob
bligatorie peentru depozzite finale de
d tip tunelle. Aceasta este asigurrată
prin puțț amplasat perpendicula
p
ar.
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Deșeuriile radioactiive intră în galeriile dee îngropare prin
p puț de transport șii sunt transp
portate pânăă la
locul dee pozare din tunelele executate. T
Transportarrea și pozarrea au loc ccu ajutorul unui utilaj de
transporrtare-descărrcare contro
olată de la ddistanță (stiv
vuitor de to
onaj mare), ppe cale feraată. Utilajull de
transporrtare-descărrcare se dep
plasează pe cale ferată, încorporatăă în fundam
mentul din beton al puțuului
de transsportat și în fundamentu
ul din betonn al galeriilo
or de amplaasare a deșeuurilor radioactive.
Deșeuriile radioacttive sunt po
oziționate îîn două rân
nduri. Capaacitatea fieccărui tunel este de 21150
ambalărri cu deșeurri radioactiv
ve, iar capaccitatea întreg
gului depozzit final estee de 17 200 de ambalării.
Galeriile sunt execcutate dupăă o metodă de construcții standarrd din domeeniul minellor cu ajutoorul
unei com
mbine miniiere. După perioada
p
de dezvoltare a deformărrilor neelasttice în contu
urul canalellor,
masivull din jurul acestora
a
se consolidează
c
ă prin cimen
ntare sau prrin silicatizaarea solului.
După auutorii tehnoologiei, înch
hiderea dep ozitului fin
nal are loc în
î etape, priin umplereaa succesivă cu
materiall de umpleere și sigillarea intrăriilor prin fo
olosirea un
nor utilaje de transportare standdard
pneumaatice și hidrro. Tuburilee de drenajj ale sistem
mului de control al inffiltratului su
unt demonttate
înainte dde a se procceda la operrațiunile de umplere.
Umplerrea are loc în
î două etape. Inițial sse umple sp
pațiul întreg
g cu princippalul materiial de umpllere
(de loesss ciment sau
s inert). După aștepptarea unei anumite perioade de timp pentrru dezvoltaarea
proceselor de autoo-compactaare și lăsarre în jos, spațiul
s
răm
mas gol se umple cu argilă. ceaastă
operațiuune are loc printr-o co
onductă, moontată în prrealabil în partea supeerioară a arrcului galerriei.
Conduccta se deplaasează pe o singură șinnă, în sectoare cu lung
gime de 2m
m. În processul de umpllere
conductta se trage din
d galeria.
Secțiunee transversaală a modulu
ului de îngrropare umpllut (tunel) este
e arătată îîn Figură 0-8,
0 iar scheema
de ampllasare a galeeriilor de tu
unele și a sp ațiilor puțurrilor șantierrului „Radiaana“ – în Fu
ugură 0-9 .

FIGU
URĂ 0-8 SECȚIUNE TRAN
NSVERSALĂ A UNUI DEPO
OZIT FINAL T
TIP TUNELE

Intrărilee tunelelor executate,
e
în care sunt îngropate deșeuri
d
radiioactive, sun
unt sigilate cu
c un „dop”” și
pereți ddin beton; Dopurile
D
din argilă repreezintă o con
nstrucție de 30 m delim
mitată în am
mbele capetee de
b
cu gro
osime de 355 cm, în inccinta căreia din 10 în 110 m sunt construite doouă
îngrădirri din oțel beton
îngrădirri asemănăttoare din oțțel beton cuu grosime de
d 35 cm. Spațiul
S
întree îngrădirilee se umple cu
argilă, pprin injectarre sub presiu
une cu pom
mpă.
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Sistemeele pasive de
d garantaree a siguranțței sunt rep
prezentate de
d elementeele sistemulu
ui cu multiiple
bariere. Ca elemennte ale sistem
mului cu m
multiple bariere, autorii tehnologieii examineazză următoarrele
elementte:
¾ P
Prima bariieră inginerească connstă în forma deșeurilorr, care repreezintă deșeu
uri radioacttive
ccimentate, unele
u
dintree care încorpporate în prrealabil în containere
c
ddin oțel cu sau
s fără supperppresare. Fuuncția de siguranță
s
a formei deșeurilor
d
(matrice
(
diin ciment, în care sunt
îîncorporate deșeurile),, este legattă de includ
derea radion
nuclizilor în faza solidă a matriccei,
pprecum și în
î reținereaa acestora pprin adsorbțție și sedim
mentare în m
mediu puternic alcalinn al
ccimentului. Matricele din
d ciment este examinată ca o barieră,
b
caree nu-și pierd
de funcțiile de
ssiguranță mii
m de ani.

FUG
GURĂ 0-9 SCHEMA DE AM
MPLASARE A UNUI DEPO
OZIT FINAL T
TIP TUNELE

¾ A două baarieră ingiinerească eeste contain
nerul din oțel
o beton ccu pereți groși, placa de
ffundament și capac, în
n care sunt incluse deșeurile radio
oactive cimeentate, spaațiul liber înntre
m
matricele din
d ciment a deșeuriloor și capacu
ul containerrului din oțțel beton este umplut cu
ssoluție de ciment,
c
caree formeazăă un bloc monolitic.
m
Containerul
C
din oțel beeton trebuiee să
aasigure possibilitatea de
d scoatere a deșeurilor până în perioada dde închiderre definitivăă a
D
DNDRA. Funcția
F
de siguranță constă în asigurareaa reținerii complete prin
p
păstraarea
iintegrității sale mecan
nice, incluusiv integrittatea îmbin
nărilor, pe durata de exploataree a
ddepozitului,, care va fii de aproxim
mativ 60 de
d ani. Conttainerul dinn oțel beton
n își păstreaază
ffuncțiile de barieră chim
mică timp dde mii de an
ni
¾ A treia baarieră ingin
nerească cconstă în su
uportul tunelului execcutat, constrruit din beton
hhidroizolat cu grosimee de 40 cm
m, materialu
ului de ump
plere în jurrul containerelor și zoona
cconsolidată din jurul galeriei
g
de aamplasare, cu
c grosime de 40 cm. Funcția de siguranță este
e
ppăstrarea inntegrității mecanice a siistemului tim
mp de minim
m 150 ani, ddupă autorii tehnologieei.
¾ A patra baariera natu
urală este rrealizată de caracteristiicile beneficce ale șantiierului. bariiera
nnaturală se caracterizeaază cu un ccoeficient de filtrare a diapazonuluui 10-5÷10-6 m/s, care este
e
m2
ssuficient dee mare pentrru a permitte un aflux hidraulic
h
dee infiltrare dde minim 50
5 L/ per an,
ccea ce coresspunde infilltrării verticcale de 8.7 % de la preccipitațiile m
media anualee.
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Propuneerea tehnicăă oferită rep
prezintă o nnouă tehnollogie, care până în moomentul de față nu a fost
f
aplicatăă pentru îngrroparea deșeurilor radi oactive.
Pe scaraa mondială există un număr
n
mic de depozitee finale planificate sauu construitee de tip tuneele,
pentru îîngroparea deșeurilor radioactive
r
provenite de la explo
oatarea și de
dezafectareaa a instalațiiilor
nuclearee. Toate depozitele fin
nale de tip ttunele sunt construite în roci tari,, la o adânccime mult mai
m
mare șii prezintă o construcțiie de tip diiferit. Deșeu
urile radioaactive sunt amplasate în silozuri cu
volum llimitat, tăiatte din tunele sau în tunnele scurte cu
c lungime de 50-100 m, care deaasemenea suunt
construiite din tunelle fabricate..
La ambbele tipuri de depozitte vor fi cconstruite clădiri
c
auxiliare, necessare pentru
u funcționaarea
depozituului.
În REIM
M este prezzentată o analiză
a
com
mparativă d.p.d.v. constructiv, carre argumenttează alegeerea
varianteei preferatee pentru co
onstruirea ddepozitului în vedereea garantăriii siguranțeei nucleare, a
siguranțței și proteccției împotriiva radiațiillor și inform
mație referittoare la reziistența la uzzura, gradull de
degradaare și învecchire a matterialelor șii construcțiilor, în speecial analizze pentru posibilitatea de
păstraree a integritățții mecanicee a СтБК laa închidereaa facilității.
În REIM
M sunt exam
minate detaaliat ambelee soluții alteernative pen
ntru realizarrea DNDRA
A, de tunelee și
de tranșșee. S-a realizat comp
parație a prrincipalelorr lor caracteristici, în principal examinându
e
u-se
avantajeele și deficiiențele acesstora cu privvire la impaactul asupraa diferitelorr componen
nte și factorii ai
mediuluui înconjurăător, acordâându-se priioritate în special sig
guranței și a riscului minim penntru
populațiia și munciitorii de pe obiectiv, înn condiții de
d exploatarre normală a acestuia și
ș la eventuuala
apariție a unor situaații de urgen
nță.
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3

DESC
CRIERE, ANALIZĂ
A
Ă ȘI EVA
ALUARE A IMPAC
CTULUI ESENȚIA
AL
PREC
CONIZAT AUPRA P
POPULAȚ
ȚIEI ȘI MEDIULU
M
UI ÎNCON
NJURĂTO
OR,
ÎN AS
SPECTELE
E CU ȘI F
FĂRĂ RA
ADIAȚII, ÎN
Î REZUL
LTATUL RADIAȚI
R
IEI
DNDR
RA, FOL
LOSIREA RESUR
RSELOR NATURA
ALE, EM
MISIILE ȘI
SUBST
TANȚELE
E NOCIV
VE ÎN CON
NDIȚII DE
D EXPLO
OATARE NORMAL
LĂ
ȘI ÎN
N CAZUR
RI DE U
URGENȚĂ
Ă,
GEN
NERAREA
A DEȘEU
URILOR ȘI
CREA
AREA UNU
UI DICFO
ONFORT

AER ATM
MOSFERIC
3.1.1

CARACT
TERISTICI CLIMATICE
CL
ȘI METEO

Șantieruul se încadrează în zon
na climatică temperat continentală
c
ă, care se caaracterizează printr-o vară
v
cladă șii iarnă rece,, cu mare am
mplitudine anual a tem
mperaturii aeerului, niveele maxime înregistraree în
timpul vverii și prim
măverii și caantitate miniimă a precip
pitațiilor în timpul iernnii.
În REIM
M s-a realizaat o analiză detaliată a condițiilor climatice.
3.1.2

CALITA
ATEA AERULUI ATMOSFE
ERIC

3.1.2.1

POLUAN
NȚI NERADIO
OACTIVI

3.1.2.1.1

STARE EXISSTENTĂ

Conform
m programuului municipal de prootecție a mediului
m
încconjurător aal municipiului Kozlodui
pentru pperioada 20010–2013, poluarea
p
aerrului atmossferic este cu
u praf, canttitatea de gaaze radioacttive
nocive fiind nesem
mnificativă. Episodic șși local se pot observa efecte rezzultate din activitatea de
transporrt. Cea mai esențială sursă de polluare este au
utotransporrtul, iar stațiiile de beto
on sunt o suursă
locală dde poluare cu
c praf. Con
ncentrațiile cu praf și ingrediente
i
de gaze priincipale (SO
O2, CО2, NO2,
H2S, inngrediente metalice
m
șii nemetalicce, O3 și NH
N 3) este cu
c mult suub normelee reglementtate
prevăzuute pentru caalitatea aeru
ului atmosfe
feric (PAE). Emisiile de praf și gaz
azele nocivee neradioacttive
(în afarra ozonuluii) sunt mu
ult mai micci în satul Harlets, în
n intravilannul căruia este șantieerul
„Radianna“, în compparație cu zonele urbannizate ale orrașului Kozllodui.
În zoneele stabilitee în jurul centralei
c
nuuclearo-elecctrice „Kozlodui“, în pparalel cu monitorizaarea
radioecoologică, aree loc și o monitorizaare ne-radio
oecologică, care cupriinde toate componenttele
principaale ale mediiului înconjurător (aer,, ape, etc.) în
î raza de 100 km în juurul centralei pe teritorriul
bulgar.
3.1.2.1.2

ESTIMAREAA IMPACTULUI

În REIM
M este reallizată o evaaluare preciisă a impacctului propu
unerii invesstiționale assupra condiției
aerului atmosferic în perioad
dele de connstrucție, ex
xploatare no
ormală și în
închidere. În perioada de
na, dacă sunt
construccții nu se așteaptă o poluare ppeste normeele a aerului atmosfeeric din zon
respectaate măsurilee propuse. În timpull exploatăriii: DNDRA
A nu producce efecte asupra
a
calității
aerului atmosferic.. În perioad
da de închiddere, la fel,, dacă suntt respectatee măsurile propuse,
p
nuu se
așteaptăă o poluaree peste norrmele a aeerului atmo
osferic din zona. Nu sunt aștepttate schimbbări
esențiale a microcliimei teritoriiului (dintree factori prin
ncipali, caree determinăă biodiversittatea în zonna).
3.1.2.2
3.1.2.2.1

RADIOA
ACTIVITATE ATMOSFERIC
A
CĂ
SITUAȚIA EXISTENTĂ
E

Aerosolli – radioacttivitatea aerrului atmos feric este an
nalizată în mod
m regulat
at, în 11 pun
ncte de conttrol
amplasaate în zona de
d supraveg
ghere de 30 km (ZS) șii în puncte de
d reper, sittuate în razaa de 100 km
m în
jurul ceentralei nucllearo-electriice „Kozloddui”, respecctiv pe șantiierul DNDR
RA. Datele sumarizate de
la moniitorizarea aeerosolilor desfășurată
d
ppentru perio
oada 2009-2013 (Rezuultate de la monitorizaarea
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radioecoologică a ceentralei nucclearo-electrrice „Kozlo
odui ", Rapo
ort anual peentru anul 2013),
2
aratăă că
rezultateele se încadrează în limitele norrmale fără modificareea fonduluui de radia
ații gama și
ș a
radioacttivității atm
mosferice.
Depuneeri atmosferrice – depun
nerile atmo sferice suntt controlate anual în 333 puncte de control situuate
în zonaa de supravveghere de 100 km îîn jurul cen
ntralei nucllearo-electriice, respecttiv șantieruului
DNDRA
A.
În generral se consideră că radiioactivitateaa depunerilo
or atmosferrice în zona șantierului DNDRA șii în
zona dee 100 km se încadrează în limitele fondului no
ormal.
Fondull de radiațiii gama – Monitorizarea
M
a fondului de
d radiații gama
g
includde măsurări ai fonduluii de
radiații gama în punctele de
d control și punctelee cu dispo
ozitive doziimetrice po
ortabile și cu
dozimettrele termo--luminiscen
nte amplasatte în cele 2 km ale ZM
MPP, 30 km
m ZS și pun
nctele de reper
situate îîn zona de până
p
în 100 km.
Fondul de radiații gama în stația cea maai apropiatăă de malul român,
r
suprravegheată de autorităățile
române competentee, variază în
n jurul 0,1 μ
μSv/h dupăă REIM a deepozitului ppentru depozitare uscattă a
combusstibilului nuuclear uzat al centraleii nuclearo-eelectrice „K
Kozlodui”. SStațiile din sistemul unic
u
automattizat naționnal pentru monitorizar
m
re a radiațiiilor (ЕНАС
СРМ) ale MMA sun
nt integrate cu
stațiile de control ale sistem
mului inform
mațional auttomatizat pentru
p
contrrol exteriorr al radiațiiilor
(SIABP
PK) în 2 km
m ZMPP a centralei nuclearo-ellectrice „Ko
ozlodui” șii fac parte din Platforrma
Europeaană pentru schimb de date radioloogice, EUR
RODEP. În această plaatformă sun
nt accesibilee în
regim oon-line și daatele ale resttului țărilor europene, inclusiv
i
România, cu ddatele de la stații din zoona
de 30 km
m ZS de pe teritoriul ro
omân.
Rezultaatele sunt complet
c
com
mparabile îîn limitele fondului
f
dee radiații naatural penttru zona.
3.1.2.2.2

ESTIMAREAA IMPACTULUI

Nu estee așteptat un
u impact cu
c privire lla situația radioecolog
r
ică în urma
ma realizării PI. Nu sunt
așteptatte schimbării ale fondulu
ui de radiațiii gama în urma
u
realizării DNDR
RA.
APE
3.1.3

APE DE
E SUPRAFAȚĂ
Ă

3.1.3.1

ASPECT
T FĂRĂ RADIA
AȚII

3.1.3.1.1

SITUAȚIA EXISTENTĂ
E

Pe teritooriul șantierrului „Radiiana“ nu sunnt prezente bazine
b
de ap
pă. Cele maai apropiatee râuri sunt:
→

Fluviul Dunărea – în
î vecinătatte imediată (la 4,2 km În
Î Nord-Veestul mânecii drepte) șii de
importannță majoră pentru cenntrala nucleaaro-electrică și viitoarrea realizaree de DNDR
RA,
curge înn nordul șan
ntierului;

→

Râul Oggosta – de laa 10 km pân
ână în 30 km
m în Sud și Sud-Est;
S

→

Râul Skkat - de la 10 km până în 30 km în
n Est și Sud
d

→

Râul Tsibritsa – dee la 20 km lla 30 km În
n Vest. În ap
propiere nem
mijlocită și de importaanța
ntrala nucleearo-electriccă și pentru
u realizareaa viitoare a DNDRA, în
majoră pentru cen
Nordul șantierului curge fluviuul Dunărea,, denumit „ffluviu Dunăărea RWB0
01“ și cu codul
BG1DU
U000R001.

Pentru aaceste râuri sunt în vigo
oare toate ccerințele PM
MBH și măsu
urile sale.
În zonaa sunt connstruite baraaje mici, ggospodărite de municipiile respeective, preccum și barraje
gospodăărite de căttre „Napoiteelni sistemii” EAD. Șaantierul „Raadiana“ estee traversat de principaalul
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canal dee irigații М-1,
М care facce parte dinn sistemul de
d irigații „Shishmanovv val”. Urm
mează mutaarea
canaluluui de irigațiii Canal М--1 în afara teritoriului șantierului, stabilit peentru realizaarea DNDR
RA,
pentru ccare s-a elabborat un pro
oiect finanțaat de DP ”R
RAO”.
Datoritaa naturii șanntierului “Radiana“ (am
mplasat pe panta
p
nordică a celei de a două teraase de vărsarre a
fl. Dunăărea), apele de suprafaață se scurg în direcția nordică, sp
pre zona ceentralei nucclearo-electrrice
„Kozloddui”. În aceeastă zonă sunt
s
construuite sisteme de canale de
d drenaj șii facilități, în
î care intrăă și
apele prrovenite dinn zona panttei, ș care sse scurg pe pantele no
ordice ale pllatourilor. Aceste
A
sisteeme
asigură protecția zoonei centrallei nuclearo -electrice „K
Kozlodui “ în cazuri dee precipitațiii abundentee și
nu perm
mit formareaa unor mlaștini în deprresiuni, fiind
d calculate pentru
p
evaccuarea apelo
or de supraffață
provenite de la preecipitații in
ntensive cu durată difeerită. Sistem
mele de drennaj cuprind
d trei tipuri de
canale: de drenaj, de colectarre și princippale. Apelee de la canaalele princippale sunt trransferate prin
p
diguri înn fluviul Duunărea cu ajjutorul unorr stații de pompare /ПС
С/. Aceste ffacilități de drenaj suntt de
importaanță majoră pentru pro
otecția terennurilor agriccole din zon
na și a infrrastructurii existentei și
ș a
celei viiitoare.
Pentru șșantierul existent al cen
ntralei nucleearo-electrice „Kozlodui“, precum
m și pentru DNDRA,
D
roolul
cel mai important și
ș esențial ap
parține fluvviului Dunărrea.
Pentru șșantierul „R
Radiana“ la DNDRA
D
nuu este prezen
nt riscul de creștere nivvelului al ap
pelor subteraane
întrucât acesta se află la o cotăă de altitudinne mai marre de cota șaantierului ceentralei nucclearo-electrrice
„Kozloddui“, protejjată împotrriva vărsăriii Dunării. Aceste su
unt datele m
monitorizărrii hidrologgice
efectuatte în zona pe
p termen lung.
l
Conclluzia se afirrmă și de analizele
a
reaalizate în anul
a
2012 așa
denumittelor „teste de
d stres“ pentru zona șaantierului ceentralei nuclleare.
Pentru râurile caree traverseazză teritoriuul controlat de IRMA-Враца se execută un
n program de
monitorrizare pe scaară națională după indiicatori fizico
o-chimici prrincipalei, ppe poluanți de prioritatee și
specifici și pe elem
mente hidro-morfologicce de calitatte, conform
m programullui Comisie internaționnale
pentru pprotecția fluuviului Dunăărea /CIPFD
D/, inclus în Sistemul naațional pentrru monitorizzarea mediuului
înconjurrător /SNPM
MMI/ execu
utat de AEM
MÎ și de laaboratoare regionale.
r
A
Are loc și o monitorizzare
hidrobioologică de control
c
și operațională
o
ă după acelaași program
m. Pentru exxecutarea programului
p
de
monitorrizare a fluvviului Dunăărea, precum
m și pentru
u monitorizzarea râuluii Ogosta, este
e
în vigooare
Ordinul nr. RD-1822/26.02.2013
3 al Ministrrului MMA..
Cu priviire la compoziția calitaativă a bazinnelor de apăă, situate pe teritoriul, sse observă tendință
t
penntru
mențineerea și ameliiorarea cond
diției acestorra.
Contam
minarea apellor de suprrafață este mai larg răspândită
r
în zonele agricole și urbane și se
caracterrizează prinn poluare complexă
c
cuu elemente biogene (azot și fossfor), unele metale greele,
poluanții organici șii produse rezzultate de laa descompun
nerea acesto
ora.
În geneeral, râurile de la bazin
nul râului O
Ogosta de pe
p teritoriul controlat de IRMA-V
Vratsa suntt în
condițiee ecologică moderată șii bună.
¾

ALLIMENTARE CU
U APĂ ÎN SCOPU
URI MENAJERE ȘȘI CU APĂ POTA
ABILĂ

Șantieruul ”Radianaa“ este traveersat de o cconductă, paarte din rețeeaua de alim
mentare cu apă în scoppuri
menajerre și cu appă potabilăă, care alim
mentează centrala
c
nuclearo-electtrică „Kozllodui” și este
e
propriettate a ViK Vratsa
V
OOD
D. Apa potabbilă se asigu
ură din puțu
uri de tip “R
Raney” – în număr de trrei,
amplasaate pe terassa fluviuluii Dunărea îînaintea orașului Kozlodui. Din aceste puțuri se asigură
alimentaarea cu appă pentru satele
s
Harleets și Glozzgene. Penttru aceste facilități de captare apă
a
municippiului Kozloodudui s-a eliberat aut
utorizație dee captare ap
pă conform
m LA de căttre DBAAR
RD.
Sistemuul construit dispune de o capacitatte suficientăă pentru asig
gurarea alim
mentării cu apă în scoppuri
menajerre și cu apăă potabilă a centralei nuuclearo-elecctrice, precu
um și pentrru acoperireea necesitățiilor
de apă potabilă pee durata co
onstrucțiilorr, exploatărrii și închid
derii DNDR
RA. Folosirrea apei se va
efectua respectând cerințele no
ormative și condițiile contractuale
c
cu „ViK“ O
OOD - Vrattsa.
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¾

SIS
ISTEM DE CANA
ALIZARE

Pe șanttierul „Radiiana“ nu ex
xistă rețea de canalizzare, constru
uită sau deeja existenttă. PI preveede
această rețea să fie divizată: pentru ape fecaloid-menajeree rezidualee, provenitee de la zoona
adminisstrativă, penntru apă plluvială și ppentru apa din sistem
mul interior de drenaj provenită din
celulelee depozituluui, care perrmite captaarea și coleectarea a ap
pei eventuaal penetrate (infiltrate)) la
containeerele cu RA
AO condiționate. Sisteemul interio
or de drenaaj se va connstrui în așșa fel încâtt să
permităă determinaarea exactă a celulelorr cu deșeu
uri radioactiive în caree a penetraat umiditatee și
constataarea condițiiei containerrelor. Evacuuarea apelor fecaloid-m
menajere see va realiza în canalizaarea
води feecaloid-mennajeră a cen
ntralei nucleearo-electrice „Kozlod
dui”, iar la o etapa urm
mătoare a PII se
va preciiza dacă apele pluvialee de suprafaață vor fi ev
vacuate direect în canaluul principall de drenaj sau
s
indirectt, prin sistem
mul de canaalizare al cenntralei nucleearo-electrice „Kozloddui”.
¾

APPE REZIDUALE – NECONTAMIN
NATE CU RADIA
AȚII

Sursă ppotențială de
d contamin
nare a princcipalului baazin de apăă din zonaa – fluviul Dunărea, este
e
centralaa nuclearo-eelectrică „K
Kozlodui”, ccare folosește fluviul ca o sursă de alimenttare cu apăă în
scopuri industriale și ca recepttor al apelorr reziduale rezultate. Apele
A
reziduuale fără rad
diații provennite
de la șaantierul centtralei nucleaaro-electricee „Kozlodu
ui” sunt ape fecaloid-m
menajere, ape rezultate din
procesuul de produucție și plu
uviale. Se pprevede priin canalizarrea pentru ape fecaloid-menajeree a
depozituului să fiee evacuate în sistemuul de canaalizare existent al cenntralei nucclearo-electrrice
„Kozloddui “. În „A
AEC Kozlodui” EAD s-a implem
mentat și fun
ncționează ccu succes o monitorizzare
proprie cu aspect neradiaționa
n
al, monitoriizare radioeecologică șii monitorizaare interioaară a mediullui.
Scopul monitorizăării neradiaaționale estee de a meenține confformitate cuu cerințele normativee și
îndeplinnirea condițțiilor din auttorizațiile em
mise de MM
MA, AEMÎ,, DBAARD
D și IRMA-V
Vratsa.
3.1.3.1.2

ESTIMAREAA IMPACTULUI

La realiizarea propuunerii invesstiționale nuu sunt aștep
ptate efete negative
n
assupra apelorr de suprafaață,
sau un efect cumuulativ și tran
nsfrontalier . În REIM este analizat și evaluaat impactul asupra apeelor
exercitaat în perioaddele de consstrucții, exp loatare, înch
hidere sau în
î cazuri dee urgență....
3.1.3.2
3.1.3.2.1

ASPECT
T RADIAȚIOON
NAL
SITUAȚIA EXISTENTĂ
E

După daatele monitoorizării radiioecologicee a centraleii nuclearo-eelectrice „K
Kozlodui”, raadioactivitaatea
tehnogeenă în bazinnele de apăă de supraffață se încaadrează în limitele
l
norrmale, adicăă valori tippice
pentru bazine de apă naturaale și de m
multe ori mai
m mică de
d normele stabilite. Este
E
analizzată
radioacttivitatea appelor din fluviul
f
Dunnărea de-a lungul râu
urilor interiioare, bazin
ne de apă în
apropierrea centraleei nucleare – râul Oggosta, r. Tssibritsa și barajul
b
“Koozlodui”. Ca
C receptorr al
lichideloor evacuatee din centrala nuclearo--electrică șii un fluviu de frontierăă, o atenție deosebită este
e
alocată fluviului Duunărea.
Datele ppentru regiuunea arată că
c apele fl. D
Dunărea și a celorlalte două bazinne de apă din
n zona nu sunt
afectatee de exploattarea centraalei. Rezultaatele se înccadrează în limitele noormale pentrru bazinele de
apă natuurale, fiind cu mult su
ub normele stabilite. Rezultatele
R
referitoare
r
lla starea raadiologică a fl.
Dunăreaa se afirmă și de analizze independdente realizaate de către Agenția exeecutivă de mediu
m
(AEM
MÎ)
de pe lâângă MMA – Rapoartee ale IRMA
A-Vratsa, MM
MA pentru condiția m
mediului în perioada
p
200092013.
3.1.3.2.2

ESTIMAREA
A IMPACTULUI

Nu estee așteptată o modificaree a componnenței de caalitate în asp
pect radiațioonal a apelo
or receptoruului
fluviul D
Dunărea pe durata explloatării DND
DRA.
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3.1.3.2.3

APE REZID
DUALE CONTAM
MINATE CU RADIIAȚII

Apele rreziduale în perioada de
d exploatarre, care dup
pă măsurare radiometriică sunt classificate da ape
a
contamiinate, sunt colectate
c
în
ntr-un rezervvor, vor anaalizate din nou
n la un laaborator rad
diometric șii la
înregistrrarea unei activități
a
sp
pecifice pesste normele, vor fi tran
nsportate șii tratate în facilitățile DS
DNDRA
A până la sccăderea radioactivitățiii sub limitelle prevăzutee de legislațția în vigoarre. Se așteaaptă
să fie caantități miniime de pânăă în 1 m3/y.
3.1.3.2.4

MONITORIZ
IZAREA RADIAȚIIONALĂ

Monitorrizarea radiiațională a apelor rezidduale evacu
uate proven
nite de la ceentrala nucclearo-electrrică
„Kozloddui“ este reglementat
r
tă de progrramul de monitorizar
m
re radioecoologică inteernă. Obiecctul
monitorrizării sunt apele
a
evacu
uate în CPD
D, în punctelle de contro
ol de-a lunguul canaluluii până la staația
de pom
mpare de evacuare
e
a apei /ОПС
С/. Probelee sunt anallizate pentrru conținut de activittate
tehnogeenă.
Rezultaatele monitoorizării radio
oecologice interne efectuate în cu
ursul anilor se încadreaază în limittele
normalee.
Cantitățțile minime de ape con
ntaminate cuu radiații, geenerate la ex
xploatarea dde aproximativ 1 m3/y,, se
vor coleecta separatt într-un rezervor și se vvor transpo
orta pentru trratate la faccilitățile ДП
П DRA. Ele nu
vor fi evvacuate în rețeaua
r
de canalizare peentru ape reeziduale.
Nu se aașteaptă un
n impact asupra
a
receeptorului apelor
a
reziiduale provvenite de la
l DNDRA
A în
aspect rradiaționall.
3.1.4

APE SU
UBTERANE

3.1.4.1

SITUAȚI
ȚIA EXISTENT
TĂ

În profilul hidrologgic al șantierului „Radi ana” de suss în jos se deelimitează o zonă de aeerare și o paarte
din bazzinul subteeran de ap
pă „Porovi vodi în Neogen
N
– depresiunee Lom-Plev
vna” cu cod:
BG1G000000N20344. În Nord și Sud-Est de șantier s-au formaat corpuri ssubterane de
d apă „Porrovi
vodi în Cuaternar – valea Kozzlodui” cu ccod BG1G0
0000Qal005 și „Porovi vodi în Cu
uaternar – înntre
Lom și Iskaar” cu cod BG1G0000Q
B
Qрl023.64
râurile L
Caracterizarea corppurilor de ap
pă este o ceerință din Diirectiva cad
dru pentru appele 2000/6
60/ЕС, pe baaza
criteriiloor adoptatee la nivel național
n
de expertiză în scopul evaluării îîncărcării și
ș interacțiuunii
(IMPRE
ESS review
w). Ele sunt împrumutatte de la critteriile dezvoltate în caadrul CIPFD
D (ICPDR), și
adaptatee condițiiloor naționale. Evaluareea acțiuniii de proteccție a strat
aturilor de acoperire ale
corpurillor subterrane de apăă, este efecctuată pe baza
b
evaluăării de exppertiză a caracteristiciilor
unitățiloor geologicce. Analiza se bazeazză pe gradu
ul de desco
operire a ccorpului sub
bteran de apă
a
deasuprra suprafețeei pământullui și de înncărcările activități um
mane asupraa părților descoperite
d
ale
corpurillor. Sunt seeparate trei clase ПВТ – cu efect favorabil, mediu
m
și neefavorabil all straturilorr de
acoperirre.
Corpul subteran de apă „Porovi voodi în Neeogen – depresiune
d
Lom-Plev
vna” cu cod
c
BG1G000000N20344 este com
mpus din ddouă straturri – superiior și inferrior. Stratu
ul superior cu
permeabbilitate reduusă este form
mat în sedim
mentele forrmațiunii Brrusarsksta ssvita, constrruită din arggilă
în alternnare cu arggilă nisipoaasă, nisip arrgilos și niisip. Momeentan, stareaa cantitativ
vă a ПВТ este
e
65
bună . Condiția chimică a ПВТ este rea, cea a zonei de protecție - bună, du
upă datele din
monitorrizarea efecctuată în an
nul 2013 666 , realizată în două puncte,
p
pe baza Ordin
nului nr. 182/
64

Direcțiaa bazinală peentru administtrarea apelor din regiuneaa Dunărea – orașul
o
Plevnaa, 2010. Plan
n de gestionarre a
bazinelor râurilor 20010-2015 din zona Dunării.
65
БДУВД
ДР, 2014. Canntități de apă liibere ale corpuurilor subteran
ne de apă la 01.05.2014
0
66
БДУВД
ДР, 2014. Conndiția apelor su
ubterane în ter
eritoriul Dunărrii în anul 2013
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26.02.20013 al minnistrului meediului și aapelor, dup
pă cum urm
mează: în punctul МР
М 189 ТК
К la
Septemvvriitsi, muunicipiul Valchedram,
V
județul Montana
M
– din anul 2012 sun
nt înregistrrate
concenttrații de nitrrați care dep
pășesc valoorile limită, în punctul МР 190 ТК
К2 ПС „Po
odem“ la Biiala
Slatina, municipiull Biala Slatiina, județul Vratsa - vaalorile mediii anuale alee concentrațțiilor de nitrrați
sunt la llimită praguului superior. După resstul indicato
orilor, apa este într-o coondiție chim
mică bună.
Corpul subteran de apă „P
Porovi vod
di în Cuateernar – înttre râurilee Lom și Iskar” cu cod
c
BG1G00000Qрl0233 este formată în baaza formațiu
unilor eolittice în massivele între râurile LoomTsibritsa, Tsibritssa – Ogostaa și Ogosta – Iskar. În
Î prezent starea
s
cantiitativă a ПВ
ВТ este bună.
Condițiaa chimică a ПВТ și a zonei
z
de prootecție este bună, dupăă datele monnitorizării efectuat în anul
a
2013, înntr-un punctt pe baza Ordinului
O
nr.. 182/ 26.02
2.2013 al ministrului
m
m
mediului și apelor,
a
anum
me:
în puncctul МР 1222 ШК ПС
С „Gabrovnnitsa“ la sattul Garbrov
vnitsa, munnicipiul Mo
ontana, judeețul
Montanna s-a constaata o bună condiție
c
chim
mică a apei după stand
dardul de callitate.
Corpul subteran
n de apă „Porovi vodi în Cuaternarr – valeaa Kozlodui “ cu cod
c
BG1G00000Qal0055 este formaat în formațțiuni aluvialle de pe zon
na acoperibiilă și cea neeacoperibilăă cu
apă a teerasei fluviuului Dunărea din valeaa Kozlodui, care în parttea estică see amestecă cu aluviul din
zona estuarului r.
r Ogosta. Corpul suubteran de apă BG1
1G0000Qal0005, confo
orm directiivei
2000/600ЕС și art. 119 din Leg
gea apelor, este definitt ca o zonă de protecțiie pentru ap
pe potabile cu
cod BG
G1DGW00000Qal005. În
Î prezent starea can
ntitativă a ПВТ
П
este rea (DBAA
ARD, 201442).
Condițiaa chimică a ПВТ esste bună, iiar cea a zonei de protecție
p
– rea, după datele de la
monitorrizarea efecctuată în anul
a
2013, la un pun
nct pe baza Ordinuluui nr.182/ 26.02.2013 al
ministruului mediullui și apelor, anume: îîn punctul МР 027 ШК
Ш Р2 ВС „Kozlodui““ la Kozloddui,
municippiul Kozloddui, județul Vratsa,
V
s-a cconstatat o bună
b
condițție a apei duupă standard
dul de calitaate.
Corpul subteran BG1G0000Q
B
Qal005 nu este prezeent în secțțiunea hidrrogeologică a șantieruului
„Radianna“, dar dinn cauza leg
găturii hidraaulice cu ПВТ
П
BG1G0
0000N20344, acesta estte un recepptor
potențiaal de poluanțți eventuali (neradiaționnali și radiațționali), gen
neralizate pee șantier.
Cele treei corpuri subterane
s
de apă din m
masivul șan
ntierului „R
Radiana“ și din jurul său,
s
din cauuza
legăturiii sale hidraaulice, formează un fluux subteran de filtrare, direcționat de la Sud--Sud-Vest spre
Nord-N
Nord-Est spree terasa zon
na acoperibillă și cea neaacoperibilă cu apă fl. D
Dunăre.
ului). Drenaajul
Alimenttarea apelorr subterane este de Sudd și de sus (prin infiltrrare în limittele șantieru
are loc pprin facilităățile de capttare apă connstruite (puțțuri și tuburii), în prima terasa de peste nivelull de
vărsare a fl. Dunărrea care estee în sfera coorpului acv
vatic subteraan „Porovi vvodi în Cuaaternar – vaalea
Kozloduui” cu cod BG1G000
00Qal005 șii prin ea – în princip
palul canal de evacuare apei, care
c
traverseează depresiiune Kozlod
dui în perifeeria sa sudiccă. Prin acest canal toaate apele pro
ovenite de Sud
S
în depreesiunea Kozzlodui, adică în terasa scăzută de vărsare
v
a flu
uviului Dunnărea, sunt evacuate (pprin
pomparre) în fl. Dunnăre.
Nivelul pânzei freaatice în limiitele șantieruului se încaadrează în diapazonul
d
aaltitudinii dee peste niveelul
mării dee 50÷30 m cu
c gradient de 0,036 înn sfera părțiii cu pantă a terenului șși în Sud pâână în 0,0177 în
baza panntei, constitu
tuie în mediee 0,028.
În secțiuunea hidroggeologică a șantierului se delimitează: zona nesaturată
n
(dde aerare) șii zonă saturrată
cu apă corp subtteran acvattic „Porovii vodi în neogen – depresiuneea Lom-Pleevna” cu cod
c
BG1G000000N20344 și cu strrat superioor în formaațiunea Bru
usarskata ssvita și strrat inferior în
formațiuunea Archarskata svitaa.
Conform
m informațiiei disponib
bile în DBA
AARD, în șantierul
ș
“R
Radiana“ nuu se încadreează bazine de
apă cu ape subteraane, facilitățți de alimenntare cu apă în scopurri de apă m
menajeră și apă
a potabilăă și
zone sannitare de prrotecție în ju
urul acestoraa.
La distaanță de 2-133 km de la șantierul
ș
„R
Radiana“ su
unt situate 8 surse de appă în scopu
urile alimenttări
cu apă menajeră și
ș potabilă, pentru caree urmează instituirea unor zone sanitare dee protecție. La
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distanțaa de aproxiimativ 10 km
k se află principalelle surse de apă (puțur
uri de tip „Raney“),
„
c
care
furnizeaază apă oraașului Kozzlodui și ceentralei nucclearo-electtrice „Kozllodui” cu dimensiuni
d
de
proiect ale zonelor lor sanitaree de protecțiie în jur de 2500/1500 m.
Corpurile acvatice subterane BG1G0000
B
00N2034, BG1G0000Q
Qal023 și BG
G1G0000Q
Qal005, caree în
Radiana“ și centralei nnuclearo-eleectrice „Kozzlodui“ form
mează un flux
f
comun de
zona șaantierului „R
filtrare cconstituie obbiectul:
→ uunei monitoorizări în cad
drul Program
mului națion
nal de moniitorizare, reaalizat în tem
meiul Ordinuului
nnr. RD-182//26.02.2013
3 al ministruului mediulu
ui și apelor;
→ ppropria moonitorizare neradiaționa
n
ală și radiaațională efeectuată de către centrrala nucleaaroeelectrică „K
Kozlodui “.
3.1.4.1.1

MONITORIZ
IZARE ÎNAINTE DE
D EXPLOATAR
RE A APELOR SU
UBTERANE ALE ȘANTIERULUI „
„RADIANA“.

După reezultatele monitorizării
m
i proprie neeradiaționalee a centraleei nuclearo-eelectrice „K
Kozlodui “ , în
perioadaa 2009-2013, în apele subterane ddin ПВТ BG
G1G0000Qal005 sunt constatate devieri
d
fațăă de
standarddul de calitaate după ind
dicatorii: flluorizi – în două forajee de supraveeghere, nitrați – în patrru cinci forraje; sulfații – în patru foraje,
f
manggan – în dou
uă foraje și seleniu – înntr-un foraj..
În anul 2013 penttru examin
narea radioaactivității a apelor sub
bterane alee șantierului industriall al
centraleei nuclearo-eelectrice „K
Kozlodui " ssunt prelevaate probe din
n 21 foraje. Dintre ele 26 sunt situuate
pe teritooriul unitățiilor 1-4, 30 pe teritoriuul PE-2, 26 sunt
s
în zonaa APDRA șși depozitul pentru DR
RA,
31 în zoonele DFPP
PCU, DFPСCNU, ХРА
АО, stația dee var și șanttierul pentruu depozitaree temporarăă de
RAP soolide în aer liber și 5 în depozituul pentru deeșeuri. În august
a
20044 a început prelevarea de
probe șii analiza dinn 3 foraje noi
n de reperr, situate la intrare și la ieșirea orrizontului accvifer, imeddiat
lângă șaantierul induustrial.
Probe dde apă sin foorajele sunt analizate ppentru activiitate beta și conținut dee tritiu de patru
p
ori pe an.
În anul 2013 rezulttatele privin
nd activitateea de 3H varriază în limiitele AMD ((până în 6.8
8 Bq/l) pânăă în
13.7 kB
Bq/l. Sctivitatea beta generală see încadreazză în diapazzonul AMD
D de până în 2.71 Bq/l.
Conform
m Programuului de con
ntrol radiațiional al meediului, apaa din forajeele cu activ
vitate beta mai
m
mare dee 1.0 Bq/l este analizattă și gama-sspectric pen
ntru conținu
ut de nuclizii. Activitatee tehnogenăă de
60
Co (până în 4.500 Bq/l) este înregistratăă într-un sin
ngur foraj. Nu sunt deescoperite urme
u
de 54Mn.
M
1137
ogenă de Cs sunt sub
s AMD sau
s apropiaate nivelurillor de fond,, în
Rezultaatele de actiivitate tehno
limitele, 0.14 ÷ 0.552 Bq/l.
Activităățile crescutte înregistraate sunt întrr-un numărr limitat de foraje și auu un caracter local foaarte
puternicc exprimat. Radioactiv
vitatea în resstul forajelo
or din șantieer și din forrajele de reper este foaarte
mică (înn jurul AM
MD), cea cee arartă că nu se înreegistrează un
u impact dde la activitatea centraalei
nuclearoo-electrice asupra
a
orizo
ontului acviifer din zonaa.
Calitateea apelor, folosite
fo
în scopuri
s
mennajere și a apei potabiile urmeazăă a corespu
unde cerințeelor
Ordonannței nr. 9 din
d 16.03.2
2009 referittoare la ca
alitatea apeei, destinatee scopurilo
or menajeree și
potabilee. Analizelle pe term
men lung a apei potaabile, realizzate de ceentrala nucclearo-electrrică
„Kozloddui” în caddrul program
mului de moonitorizare a mediului, arată că vvalorile pen
ntru activitaatea
generalăă beta sunnt consideraabil mai m
mici față dee cele max
xim admisiibile, confo
orm cerințeelor
Ordonannței nr. 9 din
d 16.03.20
001 referitooare la caliitatea apei în scopuri menajere și
ș potabile, iar
conținutt de 90Sr и 137Cs teehnogene eeste sub no
ormele, con
nform Ordoonanței priivind norm
mele
principaale de protecție împotriiva radiațiiloor (NPPIR), 2012.
Rezultaatele pentruu activitate generală bbeta pentru
u apa potab
bilă în anuul 2013 se încadreazăă în
intervalul 0.024 ÷ 0.084
0
Bq/l, în medie 0..046 Bq/l. Activitatea
A
de
d tritiu e vaariat în inteervalul < 2.22 ÷
7.6 mB
Bq/l, în meddie 3.6 mB
Bq/l. Valorille sunt mult mai micii de normeele admisibiile pentru apa
a
potabilăă: 1 Bq/l acctivitate betta generală și 100 Bq
q/l pentru trritiu, confor
orm Ordonaanței nr. 9 din
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16.03.2001. Rezulttatele obțin
nute sunt annalogice și comparabile
c
e cu cele ddin anii preccedenți Penntru
137
anul 2013 activitateea de Cs în toate proobele analizate este sub
b AMD (< 00.5 ÷< 0.9) mBq/l.
m
Activitaatea de 90Sr în apa potaabilă în anuul 2013 avarriat în intervalul < 0.5 ÷ 2.4 mBq
q/l. Rezultattele
sunt sim
milare celor obținute în anii preceddenți. Din elle rezultă căă starea radiiațională a apelor
a
potabbile
din zonna nu este afectată
a
de funcționarea
f
a centralei nuclearo-electrice „Koozlodui“ și corespundee în
întregim
me normeloor sanitare prevăzute
p
înn Ordonanțța nr. 9 din
n 2001 (ullt.modif., MO
M nr. 15 din
2012).
3.1.4.2

MONITO
ORIZARE RAD
DIAȚIONALĂ
Ă A APELOR SU
UBTERANE ALE ȘANTIERU
ULUI „RADIA
ANA”.

Pe șantiierul „Radiaana“ s-a reaalizat o rețeaa de prelevaare probe peentru monitoorizarea apeelor subteraane,
cu 12 fooraje, care constituie
c
obiectul unuui control pee Programul de monitoorizare radio
ologică înaiinte
de expploatare a șantierului “Radiana”” nr. de ieșire
i
TK.D
D-142-D3/22012 și „P
Programul de
monitorrizare hidrogeologică în
nainte de exxploatare a depozituluii final penttru deșeuri radioactive,
r
, cu
nr de ieșire NH-PE
EM-PM-002
2/01“. De laa analizele radiologice realizate
r
pân
ână în iunie 2014, se pooate
sumarizza că nu s-aa înregistrat activitate teehnogenă în
n apele subtterane. Rezuultatele priv
vind parameetri
radiaționali controllați demonstrează specttrometria gaama: 54Mn<
<0.13÷<0.2 1 Bq/l, 60Co
o:<0.14÷<0.21
q/l, 137Cs: <
<0.15÷<0.23 Bq/l, trittiu: <2.2÷<
<7.8Bq/l, acctivitate gaama
Bq/l, 1334Cs: <0.144÷<0.25 Bq
generalăă: 0.016 ÷ 0.281Bq/l
0
șii activitate bbeta generallă: 0.011÷ 0.240Bq/l.
0
3.1.4.3

ESTIMA
AREA IMPACT
TULUI

În timpuul construcțiilor, explo
oatarea și înnchiderea DNDRA
D
nu
u sunt aștepttate efecte ale propuneerii
investițiionale asuprra apele sub
bterane și suursele de ap
pă pentru allimentare cuu apă în sco
opuri menajere
și potabbile în aspecct radiaționaal și neradiaațional, ținâând cont de barierele innginerești prevăzute,
p
c
care
împiedică transferuul de nuclizzi în mediuu și zona neesaturată ex
xistentă întrre depozitull final și zoona
saturatăă cu apă (oorizontul accvifer). Aceeastă se afi
firmă și de modelele aplicate peentru migraarea
radioacttivității în apele
a
subteraane, folositee pentru orizontul acviffer din zonaa DNDRA.
TERENU
URI ȘI SOLU
URI
3.1.5

TEREN
NURI

3.1.5.1

SITUAȚI
ȚIA EXISTENT
TĂ

Șantieruul „Radianaa“ se încadrrează în imoobilul nr. 00
0035567 cu suprafața dde 129 871 m2 și imobiilul
nr 000225468 cu supprafața de 309
3 633 m2 , situate în
î zona „Sttarite lozia””, din intrav
vilanul satuului
Harlets,, ЕКАТТЕ 77548, mun
nicipiul Kozzlodui. Mod
dul de folossință durabiilă a terenurrilor este „A
Alte
terenurii intravilanee”. Imobilele sunt proprrietate de sttat publică.
Suprafaața necesarăă pentru realizarea proppunerii inveestiționale este
e de aprooximativ 46 ha în limittele
imobilelor de stat.
Terenull pe care va fi constru
uit DNDRA
A va fi traiinic ocupatăă, întrucât după închid
derea sa faa vi
instituittă o perioaddă de control instituționnal, pe duratta căreia accesul la șanntierul va fi limitat. Duupă
expirareea perioadeei de 300 dee ani contr
trol instituțiional se refface folosinnța terenurillor șantierului.
Aceastăă este analizzată și evalu
uată în REIM
M.

67
68

ADS nrr.2319/03.09.2013, afirmat de către Perfe
fectul jud. Vraatsa
ADS nrr.2320/03.09.2013, afirmat de către Perfe
fectul jud. Vraatsa
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3.1.5.2

ESTIMA
AREA IMPACT
TULUI

Construuirea obiectiivului, inclu
usiv a obiecctivelor aux
xiliare, este legată de neecesitatea de
d schimbarre a
destinațției terenuriilor, cu un anumit im
mpact asupraa unei părți din terenuurilor, la care ele răm
mân
acoperitte pentru o perioadă
p
dee 70-80 ani, schimbă ecchilibrul tipu
urilor de follosință a terrenurilor,
În REIM
M este evaaluată posib
bilitatea tereenurile din jurul și în
n zona DND
DRA a reccepta impacctul
preconizzat la connstruirea și exploatareea propunerrii investițiionale și eefectul cum
mulativ asuupra
acestoraa. La analizza și evaluaarea sunt suupuse: Con
ndiția terenu
urilor din zoona șantierrului, obiectt al
evaluăriii; Încălcareea sau schim
mbul categooriei terenurilor; Utilizaatori existennți de terenu
uri și adaptaarea
acestoraa la șantiereele și rutelee obiectivullui; Încălcărri și modificări ale tereenurilor pen
ntru realizaarea
propuneerii investițiionale; Încăălcări și schiimbări ale teerenurilor și solului; C ontaminări ale terenuriilor
și soluluui în cazuri de urgență și de accideente.
3.1.6

SOLURII

3.1.6.1

SITUAȚI
ȚIE EXISTENT
TĂ

În zona șantieruluii „Radiana““ predominăă solurile dee cernoziom
m carbonat, grupul de bonitate
b
І și ІІ
după R
Raportul peentru rezulttatele de laa studiile geologice,
g
geofizice, inginerești – geologiice,
hidrogeologice și hidrologicce realizatee, ale stud
diilor de laaborator, M
MGU-Ingen
neering, 2009.
Conform
m Programuului pentru protecția m
mediului al municipiulu
ui Kozloduui pentru peerioada 20044 –
2010, înn zona șanttierului nu sunt constaatate contam
minări cu metale
m
grelee și metaloiizi. Conținuutul
radionuuclizilor naaturali 238U, 226Ra, 2322Th se încaadrează în limitele
l
natturale pentrru solurile din
regiune, iar conținuutul de tehn
nogene 90Srr и 137Cs în stratul de suprafață
s
al solului (0-30 cm) estee în
normelee prevăzutee și nu differă substannțial de con
nținut acesttora în Bullgaria de Nord,
N
datorâând
contamiinările restante accideentului de la Cernobiil. rezultateele de la m
monitorizarrea înainte de
exploataare a solurrilor de pee șantierul „Radiana““ înregistrează nivele tipice pen
ntru regiunnea.
Activităățile măsuraate sunt caaracteristicee solurilor din zona, cu impact minim teh
hnogen resttant
datorat transferuluii transfronttalier de la accidentulu
ui din centrrala nuclearra ”Cernobiil” și depunneri
rezultatee din transfferul globall de teste nuucleare în seecolul trecutt.
3.1.6.2

ESTIMA
AREA IMPACT
TULUI

La realiizarea proppunerii inveestiționale, cconform orrdonanței pentru EIM și LPMÎ, nu
n se așteaaptă
contamiinare cu raadiații a solurilor pestte МДК, pentru
p
că exploatarea DNDRA va
v corespunnde
principiiilor și reguulilor stabilite de gestioonare sigurăă a facilitățiilor pentru deșeuri rad
dioactive și cu
69
cerințelee legislației din domeeniul nucleaar și recom
mandărilor МААЕ
М
. ÎÎn procesul construcțiiilor
impactuul este legatt de îndepărrtarea stratullui de sol. În
Î raportul EIM
E este annalizat și ev
valuat impacctul
asupra ssolurile din zona pe durrata construucțiilor, exp
ploatării și în
nchiderii DN
NDRA.
Mai conncret, în RE
EIM este evaluată
e
possibilitatea solurilor
s
să le fie adusse efectele preconizatee la
construiirea și explooatarea prop
punerii inveestiționale. La analiza și evaluare sunt supusee:
→

Condițiaa solului dee pe șantieruul PI, obiecct al evaluării;

→

Schimbarea fertilităății solului;

→

Încălcărrii și schimb
bări rezultatte de la realizarea propu
unerii invesstiționale;

→

Măsuri pentru prev
venirea încăllcărilor și scchimbărilorr;

→

Necesitaatea de mon
nitorizarea rradiologică a solurilor;

→

Măsuri pentru curăățirea terenuurilor si solu
urilor în timpul exploattării;

69 Agențție internaționnală pentru energie nuclearăă (МААЕ) – centrul mondial pentru reaalizarea coopeerării în domenniul
nucleaar (Internationaal Atomic Eneergy Agency ((IAEA).
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→

Măsuri pentru curăățirea solurillor la aparițția unei situaații de urgennță;

→

Caracterrizarea cond
diției soluri lor la dezaffectarea faciilităților;

→

Prezentaarea unui informații cu priviree la conțin
nutul de raadioactivitatte naturală și
radionuclizii tehnogeni naturaali (137Cs și 90Sr) în solluri la 2 km
m ZMPP și 30 km ZS din
jurul ceentralei nucllearo-electrrice, care incclude șantieerul DNDRA
A.

Concluzie: Datelee analizate până în m
momentul de
d față și la
l respectarrea tuturor condițiilorr și
măsuriloor ale experrților, sunt temeiul
t
penntru tragereaa concluzieii că construi
uirea DNDR
RA pe șantieerul
„Radianna“, nu va avea
a
un imp
pact esesnțiaal suplimentar asupra terenurilor șși solurilor de
d pe șantieerul
DNDRA
A, nici asuppra teritoriilo
or anexe.
În timpuul construcțției DNDRA
A, de fapt aasupra solu
ul vor exercita influențaa: lucrările de excavarre a
pământuului: transportul. nu vo
or fi afectatee terenurile din proprieetățile vecinne. Indirect, prin emisiii de
gaze și praf, nu see așteaptă un
u impact nnegativ asu
upra terenurrilor vecinee, dar totușii sunt propuuse
măsuri ppentru aduccerea acesto
ora la minim
m, prin resp
pectarea unor condiții date (mențiinerea în buună
stare dee funcționarre a utilajelor de consttrucții și traansport, stro
opirea cu appă a șantierrelor în vreeme
uscată, etc.). Terennuri, car s-ar putea connsidera distrruse durabil sunt cele dde pe șantier, pe care sunt
construiite facilitățile, clădirile, drumurile , aleile, etc..
În periooada de expploatare nu
u se așteapttă impact neegativ asup
pra solurilorr din zona. La închideere,
recultivvarea va aveea un efect pozitiv
p
asuppra solurilorr de pe șantier.
MĂRUN
NTAIELE PĂM
MÂNTULUI ȘI RESURSE
E NATURALE
E SUBTERAN
NE
3.1.7

MĂRUN
NTAIELE PĂM
MÂNTULUI

3.1.7.1

SITUAȚI
ȚIE EXISTENT
TĂ

Structurra geologicăă a șantieru
ului „Radianna” este bin
ne studiată în cadrul sstudiilor geo
ologice penntru
selectarrea șantieruului – în fazza „Caracteerizarea șan
ntierelor” șii în faza „C
Confirmarea șantieruluui",
precum și în urma studiilor și cercetărrilor geolog
gice, ingineerești - geoologice și hidrogeolog
h
gice
efectuatte în perioadda 2011-20
012.
Baza soolului este alcătuită din
d sedimennte cuaternaare și neog
gene ale foormațiunii Brusarskata
B
a și
formațiuunii Archarrskata svita.
Formațiiunea Archaarskata svitaa (pont supperior) se reegăsește la adâncime
a
dee aproximativ 90÷100 m.
este com
mpusă din nisipuri
n
adusse de apele cu grosimee de 40 50 m în zona Ko
Kozlodui și de
d peste 1000 m
în zona satului Sepptemvriitsi. Sub aceastta se regăseește formațiunea Smirnnenska svitaa (pont meootic
me de 200-25
50 m, comppusă din arg
gile calcaroaase și de pul
ulberi, iar su
ub aceasta, la
l o
inferior)) cu grosim
mare addâncime se regăsește formațiunea
f
a Krivodolsk
kata svita cu
c grosime de 120÷140 m, compuusă
din argiile calcaroasse si aleuritiice.
Formațiiunea Brusaarskata svitaa este reprezzentată de argile
a
nisipo
oase și aleuuritice cu strraturi instabbile
de nisippuri gri-gălbbenie cu graanule mici ppână medii, cu grosime de 50÷60 m
m.
Cuaternnarul este reprezentat de formaațiuni de lac-râu eluviale, aluvialle și conectat generic cu
anumitee forme geomorfologice.
Șantieruul „Radianaa“ este amp
plasat în miijlocul părțiii stabile a platformei Mizia, caraacterizată prin
p
activitatte seismică scăzută. Cu
utremurul m
maxim aștep
ptat în subreegiunea șanttierului estee de Mmax=55.0.
Principaalele surse de pericol seismic
s
sunnt reprezentate de zonee seismice aaflate în afaara șantierului.
După hăărțile incideenței cutrem
murelor, penntru perioad
de de 1000 și 10 000 dde ani, suprafața poatee fi
supusă uunor impaccturi seismicce de graduul VII după scara SMS
SK-64. Celee mai putern
nice impactturi
seismicee observate au intensitaate de pestee VI.
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3.1.7.2
3.1.7.2.1

ESTIMAREA IMPACT
TULUI

ÎN TIMPUL CONSTRUCȚIILLOR

În aspecct neradiațțional, impaactul se va eexprima în:
→

ruperea mecanică a straturiloor superioaare ale păm
mântului la pregătirea șantieruluii și
construiirea în etap
pe a DND
DRA. Acestt impact esste inevitabbil, direct, permanentt și
ireversibbil, cu zonaa de cuprinddere teritoriu
ul șantierulu
ui, eventuall și a unei păărți a terenuului
din juruul său (pentrru drumuri ttemporare, loc
l de acum
mulare a păm
mântului în exces, etc.).

eventuaală infiltratee în stratul de suprafaață a pământului a unnor cantități mici de ape
a
contamiinate, generrate în proceesul lucrărillor de constrrucții.
În aspecct radiațion
nal nu se așșteaptă un iimpact asup
pra măruntaiielor pămânntului, datorrita lipsei unnor
surse raadioactive înn timpul con
nstrucțiilor.
→

3.1.7.2.2

PE DURATAA EXPLOATĂRIII NORMALE ȘI ÎNNCHIDERII S

În aspecct neradiațional: Se așteaptă un im
mpact nesem
mnificativ în
î urma ruuperii stratu
ului superiorr al
suprafețței pământuului – excavare pentru ttranșee sau executarea unor galeriii pentru tun
nele.
În aspeect radiațional: Nedisttribuirea suubstanțelor radioactivee și proteccția mediulu
ui, inclusivv a
măruntaaielor pămâântului, dup
pă proiect see garanteazză de barierele inginereești constitu
uite. Din accest
motiv nnu se așteapttă impact raadiațional assupra mărun
ntaielor păm
mântului.
3.1.8

RESURSSE NATURAL
LE SUBTERA
ANE

3.1.8.1

RESURSSE NATURALE
E SUBTERANE
NE

3.1.8.1.1

SITUAȚIA EXISTENTĂ
E

Conform
m datelor din
d adresa nr. 92-00-779/1505-201
14 a Ministerului ecoonomiei și energeticii,
e
pe
„teritoriiul șantierullui „Radianaa“ nu existăă zăcăminte, înregistratte în Bilanțuul național al
a rezervelor și
resursellor, nici nu sunt acordaate dreptul dde extracțiee a unor resurse naturaale subterane și autorizații
în vigoaare pentru căutarea și/sau studiereaa resurselorr naturale su
ubterane.
După daatele Prograamului mun
nicipal pe ttermen lung
g70 în municcipiul Kozloodui există cariere penntru
materialle inerte (laa r. Ogosta lângă
l
satul Butan și în
n albia fluviului Dunăreea lângă oraașul Kozloddui.
La aprooximativ 1 km de la satul Krivaa bara suntt prezente rezerve
r
de argile cuatternare penntru
fabricarrea de cărăm
mizi, iar la satul Butan eeste prezentt un zăcămâânt de gaze dezvoltat.
3.1.8.1.2

ESTIMAREA
A IMPACTULUI

Aceste zăcăminte sunt destull de îndepăărtate de șaantierul și nu
n se așteapptă prezența unui imppact
asupra aacestora.
3.1.8.2

MATERIIALE INERTE
E /PIETRIȘ, NI
NISIP, ETC../

Pietrișuul și nisipul vir fi materrialele inertee folosite în
n principal în
î etapa de construire a DNDRA, de
la preggătirea șanttierului, priin construiirea căilor de comun
nicații sub și supraterrane, până la
construccții de bază de suprafațță, de clădirri și utilaje realizate
r
pe șantier. Approvizionareea obiectivuului
de consstrucții cu cantitățile necesare dde pietriș și
ș nisip de râu, se vva realiza din
d balastriiere
reglemeentate din saau din afaraa zonei, confform LA.
Selectarrea șantieruului pentru realizarea PI este im
mportantă cu
u privire laa punctele de intrare ale
drumuriilor de consstrucții, stațiiile de betonn existente și
ș locația un
nor noi obieective asemăănătoare.
70

program
m municipal pe termen lung pentru promovareaa folosirii su
urselor de ennergie regeneerabilă și a bio
combuustibilelor în municipiul
m
Kozlodui 2013 - 2023
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3.1.8.2.1

ESTIMAREA
A IMPACTULUI

În aspecct neradiațioonal se așteeapăt un im
mpact asupraa rezervelorr balastriereelor de pietrriș, care vor fi
determinate în proiiectele conccret, legate dde construcțția depozitu
ului final. A
Acest impactt se contureaază
a fi minnim, întrucâât extracția va fi numaai din rezervele regeneerabile ale m
materialelorr inerte, cu un
regim fooarte strict reglemnetat
r
t al activitățții și cu conttrolul exerccitat de cătree autoritățilee competennte.
În aspeect radiaționnal nu se așteaptă
a
unn aimpact asupra
a
balasstrierelor, în
înrtucât estee inadmisibbilă
folosirea unor mateeriale inertee radioactivee.
BIODIVERSITATE. TERITORII PROTEJATE
P
E ȘI ZONE PR
ROTEJATE
3.1.9

FLORA

3.1.9.1

SITUAȚI
ȚIE EXISTENT
TĂ

D.p.d.v.. morfologiic, șantierull „Radiana”” se încadreează în pan
nta depresiuunii Kozlodu
ui de-a lungul
Dunării, în intervaalul unei altitudini deeasupra niv
velul mării de 35÷94 m. În prezzent zona este
e
ocupatăă cu precădeere de un lan
ndshaft agriicol și parțial de landsh
hafturi de luuncă și pădu
ure, ultimul tip
fiind distribuit și în
î locul preevăzut pentrru construirrea depozitu
ului. Terennul șantieru
ului „Radianna”
este ocuupat de veggetație de arbuști
a
și poomi (lemno
oasă). Vegeetația lemnooasă este reeprezentată cu
precădeere de speciii lemnoase plantate
p
artiificial – maai ales salcâm
m, stejar, teei, scoruș dee munte, palltin
și arbușști sălbatici,, dintre caree predominnă păducelu
ul comun, măceșul
m
com
mun, precum
m și ligustrrum
ovalifollium, cornellul și altele. Printre speeciile vegetaale, inclusiv
v ierburile, nnu sunt înreegistrate speecii
cu impoortanță de coonservare.
Contam
minarea cu radionuclizi
r
i a vegetațiiei din zonaa (în măsurra în care ss-a stabilit), se datoreaază
accidenntului din Ceernobil, con
nform Progrramului de protecție a mediului înnconjurătorr al municippiul
Kozloduui pentru peerioada 2004
4 – 2010.
Starea rradiațională a culturilorr agricole arre nivelele tipice
t
naturaale.
3.1.9.2

ESTIMAREA IMPACT
TULUI

În raporrtul EIM, prrintre studiille suplimenntare pe tereen s-a analizza și evaluatt impactul asupra
a
florei în
perioadaa de construucții, exploatare și duppă închidereea DNDRA
A, analizându
du-se suplim
mentar și risscul
de radiaații pentru fllora din zon
na.
La reallizarea inteenției investiționale nuu se contu
urează un impact
i
neggativ semniificativ asuupra
acoperirrea vegetallă din zonaa, inclusiv producția agricolă. Se
S așteaptă numai un
n impact loocal
concenttrat pe o suuprafață limitată,
l
în legătură cu
c îndepărtaarea speciillor vegetale din limittele
șantieruului de construcții și în vecinătate imediată cu
u acesta. În momentul dde față prin
ntre ele nu sunt
constataate specii, supuse un
nui regim sspecial de protecție, conform llegii privin
nd diversitaatea
biologiccă.
3.1.10

FAUNA

3.1.10.1

SITUAȚI
ȚIA EXISTENT
TĂ

Fauna, iinclusiv speeciile verteb
brate şi nevvertebrate diin zona obiectivului, eeste reprezen
ntată de speecii
tipice pentru părțile joase (de câmpie) a țării, inclussiv a Câmpiiei Dunărenne. Caracteerul teritoriuului
viitoruluui șantier pentru
p
DND
DRA ca unn habitat, determină
d
și
ș particulaaritățile fau
unei sale – cu
precădeere din speciiile distribu
uite în habitaatele de păd
duri pe de o parte și pe de altă partte – de speciile
distribuuite în landdshaft-urile descoperitee, de iarbăă și arbuștii și în așa denumitele landshaft
fturi
agricolee, care se poot întâlni pee teritoriul m
mai ales ținâând cont dee funcțiile de coridoare biologice, dat
fiind preezența unorr terenuri ag
gricole arabiile în vecinăătate imediaată lângă șan
antierul ales.
REZUMA
AT NON‐TEHN
NIC,

PAG
G. 69

REEZUMAT NON-TEHNIC AL
ДО
ОВОС PROPUN
NERII INVESTIȚ
ȚIONALE „CO
ONSTRUIRE DE
EPOZIT NAȘIO
ONAL FINAL D
DE ÎNGROPAR
RE DEȘEURI
RADIO
OACTIVE DE S
SLABĂ ȘI MED
DIE ACTIVITA
ATE – DNDRA““

În urmaa studiilor reealizate pân
nă în momenntul de fațăă se poate affirmă că pe șantierul prevăzut penntru
DNDRA
A, și în aproopierea sa, lipsesc speccii rare și periclitate
p
alle faunei săllbatice – assemenea speecii
nu sunt înregistratee nici la an
nalizele de tteren, inclu
usiv în decu
ursul anilor precedenți,, nici confoorm
datelor din literaturra.
male din zon
na este anallizată pentrru prezența unor poluaanți radioacctivi, în caddrul
Producțția de anim
program
mului centraalei nuclearo
o-electrice „„Kozlodui”” pentru mo
onitorizare rradioecologică a mediuului
și Progrramului penntru monito
orizare înainnte de explloatare a șaantierului, sstabilit penttru construiirea
DNDRA
A. Asemeneea indicatorri calitativi dde monitorizare a radiaațiilor sunt llaptele și peeștele.
Cu privvire la lapteele sunt anaalizate probee de lapte în
î trei ferm
me din zonaa – orașul Kozlodui,
K
saatul
Harlets și orașul Mizia.
M
Valoaarea medie pentru anu
ul 2013 în general
g
de lla cele trei ferme este de
40.4 Bqq/l. După innformația CNRPIR,
C
vaaloarea med
die anuală a activitățiii beta în lap
ptele din zoona
centraleei nuclearo-eelectrice „K
Kozlodui” p entru perioaada 1972 -1974, a fost de 44.0 ± 1.5
1 Bq/l. Laa un
conținutt mediu de potasiu întrr-un litru dee lapte de vacă
v
în valoare de 1.3 gg/l, activitatea specificcă a
40
К însuumează 40 Bq/l.
B
De la rezultatele aarătate reiesse că practicc întreaga aactivitate beeta măsuratăă se
datoreazză fondului natural al izotopului
i
nnatural 40К. Măsurările gama-specttometrice de
d lapte în anul
2013, prrecum și în anii precen
ndenți, nu înnregistreazăă activitate de
d 137Cs, rezzultatele înccadrându-see în
limitele (<0.010 ÷<
<0.13 Bq/l). În anul 20013 activitaatea de radio
o stronțiu vaariază în in
ntervalul 4.22 ÷
19.8 mB
Bq/l, în meddie 14.7 mB
Bq/l.
Trebuiee remarcat faptul
f
că în anii preceddenți de stu
udii radiologice, toate rezultatele pentru peșttele
din Dunnărea captaată în zona БПС (înainnte și dupăă canalul dee evacuare)), sunt mult mai mici de
normelee (600 Bq/kkg după Ord
donanța nr. 10 a MS diin 18.04.200
02).
3.1.10.2

ESTIMA
AREA IMPACT
TULUI

La consstrucția șanttierului prop
punerii inveestiționale nu
n se așteap
ptă a fi adusse multe dau
une faunei din
această zona a țării, întrucât pe de o parrte sfera de cuprinderee a DNDRA
A are o suprrafață limitaată,
male
iar pe dde altă partee nu este prrezent un rissc serios și esențial de distrugere a unor specii de anim
rare și ppericlitate, slab
s
distribu
uite pe terittoriul țării și
ș în zona Dunăreană
D
a faunei. Practic, număărul
complexxelor de fauună în zona dintre satull Harlets și orașul
o
Kozllodui va răm
mâne aproap
pe neschimbbat,
sau nu ssuferi schim
mbări deloc.. Impactul aasupra fauneei distribuitte în aceastăă zona în urrma construuirii
propuneerii investițiionale vor fi
f cu un carracter foartee limitat – în
n limitele șaantierului și
ș în vecinăttate
imediatăă, cu un im
mpact directt, dar grad sslab, cu durrată temporrară sau pe termen meediu, fără effect
cumulattiv din cauzza lipsei PI și
ș a altor faccilități de co
onstrucții dee amploare din zona.
În timpuul exploatăării intențieii investiționnale și dupăă perioada sa
s de explooatare, nu esste așteptat un
impact esențial în aspect radiațional asuppra florei, inclusiv
i
asu
upra produccției de anim
male din zoona,
întrucâtt DNDRA va
v fi proiectat și constr
truit în confformitate cu
u cerințele dde garantarre a sigurannței,
prevăzuute în baza normativă
n
și
ș recomanddări МААЕ,, aplicarea principiului
p
i de protecțiie în adânciime
și consttruirea de DNDRA
D
ca o facilitate inginereasccă de multip
ple bariere, ccare împied
dică distribuuția
de radioonuclizi în mediu,
m
preccum și explloatarea faccilității în co
onformitatee cu princip
piile și reguulile
de gestiionare sigurră a facilitățților pentru gestionareaa deșeurilorr radioactivee.
3.1.11

TERITO
ORII

3.1.11.1

SITUAȚI
ȚIA EXISTENT
TĂ ȘI ESTIMAR
REA IMPACT
TULUI POSIBIIL

3.1.11.1.11

PROTEJ
JATE ÎN SE
ENSUL LTP,
P, OBIECTIVE
VE NATURAL
LE IMPORTA
ANTE ȘI ZO
ONE
PROTEJJATE CARE FAC
F PARTE D
DIN REȚEAU
UA ECOLOGIC
CĂ EUROPEA
EANĂ NATUR
RA 2000.

TERITORII PROTEJATE ÎN SENSUL LTD ȘȘI ALTE OBIECTTIVE NATURALE
E IMPORTANTE

Teritoriul cel mai apropiat de
d șantierull DNDRA cu statut de
d protecțiee conform Legii privind
teritoriillor protejate, pentru caare s-au furrnizat date din registru
ul electronicc al teritoriilor și zoneelor
protejatte din R. Bulgaria,
B
pu
ublicate pe pagina de Internet a AEMÎ, esste zona prrotejată (З
ЗМ)
„Kozloddui” , situattă la 9.8 km pe linie dreeaptă, în No
ord-vestul șaantierului prrevăzut pen
ntru DNDR
RA.
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ЗМ ocuupă o suprrafață de 10
0 hа, și see încadreazză în intrav
vilanul orașșului Kozlo
odui, la câțțiva
kilomettri de la locaalitatea, sub
b jurisdicția IRMA-Vraatsa prin ord
dinul nr. 9133 din 08.04.1972, MO nr.
41/19722 și este reeîncadrată în
î altă cateegorie prin ordinul nrr. RD-639 din 26.05.2
2003, MO nr.
60/20033. Scopul declarării
d
este protecțiia landshafft-ului, în rezultatul
r
cconviețuirii armonioasee a
omului cu natura.
Locația șantierului DNDRA faață de zona protejată „K
Kozlodui”, este reflectaată în Figu
ură 0-1.

FIGURĂ 0-1 Z ONA PROTE
EJATĂ „KOZ
ZLODUI”

Activităățile, legatee de constru
uirea și exp
xploatarea DNDRA
D
nu
u contrazic interdicțiille și limitărrile
teritoriuului zonei prrotejate, înttrucât se vorr realiza în afara teritorriului acesteeia, la o disttanță destull de
mare – activități caare nicicum
m nu sunt leggate de pen
netrare în CP
P și de încăălcare a regiimului adopptat
al activiităților interrzise în cadrrul acestoraa.
Celelaltte zone maaxim apropiiate, aflate la distanță între 10 și 30 km, sun
unt ЗМ „Daaneva mogilla”,
(distanțăă de 11,5 km
m); ЗМ „Ko
oritata (disttanță de 11,5 km); ЗМ „Insula Tsiibar” (distan
nță de 18 km
m);
Rezervaație întreținnută (ПР) „IIbisha” (disstanță de 21
1km); ЗМ „Kalugerski
„
i grad-Topo
olite” (distaanță
de 22,2 km); ЗМ „K
Kochumna”” (distanță dde 24,6 km); ЗМ „Golaa bara” (disttanță de 25,1 km);
Alte obbiective natturale mai importantee de pe territoriul Mu
unicipiului Kozlodui, unice, se pot
p
menționna exemplarre unice dee pomi vechhi în vârstăă de peste 100 de ani, de la 170 la 300 de ani.
a
Aceste pomi sunt păstrate și înregistreaază o dezvo
oltare norm
mală. Locul istoric „Botev parc” cu
suprafațță de 16,3 hectare
h
estee propus a ddeveni zonăă protejată. Teritorii seensibile de pe teritoriuului
municippiului sunt așa
a denumittele ”zone uumede”. cele mai aprop
piate ”zone umede” în jurul
j
barajuului
„Shishm
manov val”,, insulelor și
ș fl. Dunărrea, sunt înd
depărtate laa o distanțăă de 5-10 km
m de șantieerul
„Radianna“. Zone sensibile
s
su
unt și toate bazinele dee apă din teritoriul dee colectare a apelor al fl.
Dunăreaa, după dateele Direcțieii bazinale ppentru admin
nistrarea apelor centru Plevna.
Construucțiile, exploatarea și perioada
p
du
după exploa
atare a DND
DRA nu pott avea un impact
i
negaativ
asupra ЗЗЗТ și altorr obiective naturale
n
de importanță
ă, după cele argumentaate în REIM
M.
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3.1.11.1.22

ZONE PRO
OTEJATE DUPĂ
Ă NATURA 200
00

Șantieruul ales penttru realizareea DNDRA
A nu se încaadrează în cadrul Rețțelei ecolog
gice europeene
Natura 2000. Celle mai apropiate zonee protejate din aceasttă rețea sun
unt situate în
î următoaarea
succesiuune:
¾ În zona de 10 din
d jurul DN
NDRA sunt situate urm
mătoarele Zo
one protejatee:
→

Z
Zona protej
ejată „Zlatia
ata” cu codd BG00020
009, declara
ată pe bazaa Directiveii 2009/147//CE
ppentru ocrootirea păsărrilor sălbattici – Zona este amplaasată la 0.455 km în Su
ud și în Vesstul
șșantierului DNDRA.
D

→

Z
Zona proteejată „Insu
ule Kozlodu
dui” cu cod BG0000533 declarrată pe ba
aza Directiivei
992/43/CEE pentru protecția habittatelor și a florei
f
și fau
unei sălbatiice - Zona este
e amplassată
lla 3,8 km înn Nordul șan
ntierului DN
NDRA.

→

→

→ Zona prrotejată „R
Râul Ogostta” cu cod BG0000614 declarrată pe ba
aza Directiivei
992/43/CEE pentru pro
otecția habiitatelor și a florei și faunei sălbatitice - Zona este
e amplassată
lla 6 km în Estul
E
șantieerului DNDR
RA.
Z
Zona protej
ejată „Râul Skat” cu ccod BG000
00508 decla
arată pe baaza Directivvei 92/43/C
CEE
ppentru prottecția habita
atelor și a fflorei și faun
nei sălbaticce - Zona esste amplasattă la 6.3 km
m în
E
Estul șantieerului DND
DRA.

Ca un aact adiționaal separat laa raportul E
EIM71 este anexat
a
rapo
ort pentru ggradul de im
mpact al PI cu
privire la obiectul și scopurrile de prootecție a zonelor
z
protejate (ДО
ОСВ) 72 cu privire la ZP
menționnate.
¾ La o distanță dee peste 10 km
k de la lim
mitele obiecttivului sunt amplasate uurmătoarelee :
→

Zona proteejată „Kozllodui” cu ccod BG000
00527 decla
arată pe baaza Directivvei 92/43/C
CEE
ppentru prottecția habita
atelor și a fflorei și fau
unei sălbaticce - Zona eeste amplasaată la 12,4 km
îîn Nord-Veestul șantieru
ului DNDR
RA.

→

Z
Zona protejjată „Zlatia
a” cu cod B
BG0000336 declarată pe
p baza Dirrectivei 92/4
43/CEE penntru
pprotecția habitatelor și
ș a florei și faunei sălbatice
s
- Zona
Z
este aamplasată la
l 14,5 km
m în
V
Vestul șantiierului DNDRA.

PI nu innfluențează cele două ZP
Z menționaate mai sus.
Harta cuu locația zoonelor din Republica
R
Buulgaria fațăă de șantieru
ul DNDRA este prezen
ntată în Figu
ură
0-2 .

71

Art. 122 (2), p.6 diin Ordonanțaa privind conndițiile și ord
dinea pentru realizarea evvaluării impaactului de meediu
(НУРИ
ИОВОС).
72
Ordonaanță privind condițiile și ordinea penntru realizareaa evaluării compatibilitățiii planurilor, proiectelor și
ș a
propuneerilor investițționale cu obiectul și scopuurile de protecție a zonelorr protejate (A
Adoptată prin PMS nr. 201 din
31.08.22007, publ în MO
M nr. 73 din
n 11 septembrrie 2007, ult. modif
m
și comp
pl. MO nr. 94 din 30.11.201
12, în vigoare din
30.11.22012)
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FIGURĂ 0-2 ZONE PROTE
EJATE ÎN JUR
RUL ȘANTIERULUI DND
DRA DIN REPPUBLICA BULGARIA
U

În Repuublica Româânia, pe celăălalt mal al fluviului Dunărea,
D
la 5.5
5 km și 188 km în Vesstul șantieruului
DNDRA
A sunt situaate încă 3 zone
z
protejaate după Naatura 2000, una dintree care supraapune celelaalte
două. A
Acestea suntt:
1.  ROSCI00445 „Coridorrul Jiului” ddeclarată pe
p baza Dirrectivei 92//43/CEE peentru proteccția
habbitatelor și a florei și fa
aunei sălbattice;
2.  ROSPA00223 „Conflueenţa Jiu – D
Dunăre” decclarată pe baza
b
Directtivei 2009/1
147/CE penntru
ocrotirea păsărrilor sălbaticce.
3.  ROSPA0010 Bistreț declarată
d
ppe baza Dirrectivei 200
09/147/CE ppentru ocro
otirea păsăriilor
sălbbatice.
Harta cuu locația zonelor din Republica
R
Buulgaria față de șantierul DNDRA eeste prezenttată în Figu
ura
0-3:

FIGURA 0-3 CELE
C
MAI AP
PROPIATE ZO
ONE PROTEJ
JATE DE DND
DRA DIN REEPUBLICA ROMÂNIA
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3.1.11.2

ESTIMA
AREA IMPACT
TULUI

Ținând cont de fapptul că șanttierul DNDR
RA nu se în
ncadrează în
î limitele zzonelor protejate care fac
parte diin Rețeaua ecologică europeană
e
N
Natura 2000
0 și nu prezzintă vecinăătate directee cu asemennea
zone, rrealizarea intenției inv
vestiționalee nu poate afecta zonele protejjate, în ceea ce priveește
deteriorrarea și fraggmentarea teeritoriilor aacestora și a unor supraafețe de habbitate, obiecct de proteccție
în acestte zone, nicci un impactt esențial assupra speciilor țintă caare populeaază teritoriille și habitattele
acestor zone. Nu se
s pot aștep
pta nici efeccte indirectee asupra acestora în asspect radiațțional, întruucât
DNDRA
A va fi proiiectat și con
nstruit în connformitate cu
c cerințelee de garantaare a siguran
nței, prevăzzute
în bazaa normativăă și recom
mandările М
МААЕ, aplicarea prin
ncipiului dde protecțiee profundă și
construiirea de DND
DRA ca o facilitate
f
ingginerească de
d multiple bariere, carre împiedicăă distribuțiaa de
radionuuclizi în meddiu, precum
m și exploattarea facilităății în confo
formitate cuu principiilee de gestionnare
sigură a facilităților de gestion
nare a deșeuurilor radioaactive. În sp
pida acestui fapt, datoriita importannței
majore a obiectivuului, pentru
u o compleetitudine șii claritate mai
m mari, lla REIM este
e
anexatăă o
evaluaree separată a graduluii de impacct de la reealizarea prroiectului aasupra Zon
nelor protejjate
apropiatte după Naatura 2000, în care sunnt examinatte și evaluaate detaliat efectele așșteptate asuppra
habitateelor și speciiilor, obiectt de protecțție, fiind offerite și măăsuri de ateenuare pentrru aducereaa la
minim a efectelor potențiale
p
assupra acestoora.
LANDSH
HAFT

3.1.12

SITUAȚȚIE EXISTEN
NTĂ

Conform
m Sistemuluui unitățilorr regionale taxonomicce la raionarea de landdshaft a țăriii (G. Petrrov,
Geograffia Bulgarieei 1997), șaantierele și zzona de 30 km din juru
ul acestora se încadreaază în regiunnea
zonală C
Câmpia Duunăreană din
n Bulgaria de Nord. Această
A
cup
prinde douăă subregiunii: Subregiunnea
Câmpieei Dunărenee de Nord (al 4-a zoonă Zlatiisk
ko – muniicipiul Kozzlodui și partea esticăă a
municippiului Lom și cea de a5-cea zonnă Iskar dee jos - municipiul
m
O
Oriahovo) și
ș subregiunnea
Câmpieei Dunărenee de Sud: (a13-a zonnă Liuten-B
Borovan – municipiul
m
Biala Slatiina, Krivoddol,
Borovann și Boichinnovtsi).
Landshaaftul reprezzintă un eleement esențțial al mediiului naturaal, căruia suunt aduse structuri
s
noii și
elementte vizuale.
Un rol important la determ
minarea landdshft-ului aparține co
omponentellor naturalee relief, reețea
hidrogeografică, fundament
f
geologic și soluri, vegetație. Factorii aantropogenii influențeaază
n
prin gradul de intervenție, participarre și impacct, dar și prin
p
caracterrul landshaftului nu numai
stabilireea funcțiunilor importante ale terittoriului.
3.1.13

ESTIMA
AREA IMPAC
CTULUI

În urmaa realizării propunerii investiționaale, structurra landshaftt-ului a unuuia din șanttierele studiiate
(cel seleectat), se vaa schimba.
Diferiteele componente ale lan
ndshaft-uluui sunt exam
minate în separate punncte din RE
EIM. În urrma
realizăriii propunerii investițio
onale vor fi afectate co
omponentele landshaftu
tului fundam
ment geologgic,
soluri șii vegetație în
î rezultatull lucrărilor dde excavațiee.
Impactuul asupra fuundamentulu
ui geologicc va fi unull direct, ireversibil, neegativ, local – în limittele
șantieruului de consttrucții.
Impactuul asupra coomponentelo
or de landshhaft soluri și vegetație va
v fi direct, negativ, reversibil, loccal.
Etapa de construcțiii nu este leg
gată de afecctarea landsshafturilor ale
a teritoriiloor române vecine.
v
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Perioadda de explooatare a prropunerii innvestiționale nu sete legată de impactul negativ
n
asup
upra
componnentelor dee landshaft.. La apariț
iția unor cazuri
c
de urgență
u
nepprevăzute, sunt posibbile
contamiinări locale a tuturor co
omponentellor landshafft-ului.
Realizarrea proiecttului de recultivare a trenurilor afectate fa
f influențaa pozitiv laandshaftul, va
contribuui la aderareea unității sttructurale nnoi la landsh
haft-ul local existent.
Angajam
mentul vizzual al teeritoriului se caracterizează prin specificcul landsh
haft-ului loocal
(antropoogen – landdshaft de tip
p industriall) – eminen
nța sa cu do
ominanta C
CNA„Kozlodui”. Limittele
vizuale ale viitorului DNDRA
A se vor deefini în prin
ncipal de nodurile
n
rutiiere de com
municații și de
diferitelle direcții de
d vedere dee la terenurrile vecine, care influen
nțează aspeectul esteticc și viziuneaa și
sunt leggate de procesul de construcții, în rrezultatul ob
biectivului construit.
c
Landshaaftul local va
v fi schimb
bat, dar se vva schimba tipul
t
princip
pal de landsshaft.
În REIM
M sunt evaluuate schimb
bările adusee structurii și
ș funcționăării landshafft-urilor în urma
u
efecteelor
neradiațționale și radiaționale
r
pe durata construcțiiilor, în timpul de expploatare și în timpul de
dezafectare, precum
m și efectul cumulativ.
DEȘEUR
RI
3.1.14

SITUAȚȚIE EXISTEN
NTĂ

d
acum
mulate de laa activități din
d trecut.
Pe teritooriul șantierrului „Radiaana“ nu sunnt prezente deșeuri
3.1.15

ESTIMA
AREA IMPAC
CTULUI

La reallizarea proopunerii inv
vestiționalee se așteap
ptă generarrea unor ddeșeuri nerradioactive și
radioacttive.
3.1.15.1
3.1.15.1.11

DEȘEUR
RI GENERATE
E ÎN PERIOAD
DA CONSTRU
UCȚIILOR
DEȘEURI NERADIOACTIVE
N
E

Deșeuriile neradioaactive, geneerate în perrioadele de construcții,, exploataree și închideere a DNDR
RA
sunt claasificate connform Ordo
onanței nr. 2 pentru cllasificarea deșeurilor din 23.07.2
2014, publ. în
MO nr.666 din 08.008.2014. În timpul consstrucțiilor se
s așteaptă generarea
g
un
unor deșeurii neradioacttive
menajerre, de consstrucții, deșșeuri neperriculoase prrovenite din
n procesul de produccție și deșeeuri
periculooase, după cum
c
urmeazză:
Deșeurii menajere - cod 20 03
0 01 (deș euri menajere mixte), generate dde muncitorii angajații în
lucrărilee de construucții, în jur de 37.5 m3 /a. Se vor colecta
c
temp
porar în conntainere în locuri stabilite
de pe oobiectiv și vor fi dep
pozitate în Depozitul pentru deșșeuri neperriculoase menajere
m
și de
producțție RDDN Oriahovo.
O
Deșeurii de construucții – cod 17 01 07 (amestecurri din beton
n, cărămizi,, țigle, plăcci, articole din
faianță și ceramicăă) – vor fi depuse
d
în ceelulă pentru deșeuri de construcții din RDDN
N Oriahovo (se
pozit de deeșeuri de construcții
c
caută șii posibilitaatea pentru determinarrea locului pentru dep
din
municippiului Kozloodui). O parrte din deșeuurilor de co
onstrucții po
ot fi reciclate
te.
Pământuurile excavvate se vorr utiliza cuu precăderee pentru umplerea teerenurilor afectate
a
de pe
șantieruului însăși all DNDRA și
ș din zona ssa.
S-a întoocmit o baalanță prealabilă a canntităților dee pământ în
n etape. nuu se așteaptă să preziinte
contamiinate de peeste normelle prevăzutte, din cauzza locului în care sunnt generatee. O parte din
cantitățiile de pămâânt se vor utiliza
u
pentru
ru planificarre verticală,, se pot foloosi straturi de acoperirre a
depozituului (în dife
feritele etape de acopeerire a modu
ulelor) penttru drumurii, umplereaa unor terennuri
afectatee de pe șantiierul DNDR
RA însăși și din zona saa.
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Deșeurii nepericulooase din prrocesul de pproducție:A
Ambalări din
n hârtie și carton – co
od 15 01 01 –
temporaar sunt coleectate în lo
ocuri stabiliite de pe șantier
ș
în container și sunt predaate unei firrme
licențiatte pentru reciclare după încheiereaa unui contrract. Amballări din matterial plasticc cod 15 01 02
- tempoorar sunt coolectate în locuri
l
stabiilite de pe șantier în container
c
șii sunt predaate unei firrme
licențiatte pentru reeciclare după încheiereaa unui conttract. Ambalări mixte 15 01 06 - rezultate dee la
materialle și utilaje sunt predatte unei firmee licențiate după încheiierea unui ccontract.
Deșeurii periculoasse: Uleiuriile uzate, ccod 13 02 05* (uleiu
uri neclorurrate, de mo
otor și uleiiuri
minerale pentru rooți dințate) de la utilajje de constrrucții, se vo
or pred unoor firme extterne licențiiate
pentru ddezafectare.. Lămpi lum
minescente și cu mercu
ur arse – co
od 20.01.211* - tuburi fluorescente
f
e și
alte deșșeuri cu coonținut de mercur) – temporar sunt depozitate în cconformitatee cu cerințțele
normatiive și sunt predate
p
uneii firme licennțiate de deezafectare, la înlocuireaa acestora după
d
defectaare.
Echipam
ment electriic și electron
nic casat, ddiferit de cell menționat în 20 01 2 1 и 20 01 23,
2 cu conținut
de compponente perriculoase 20
0 01 35*. D
Depozitarea temporară a acestora aare loc în co
onformitatee cu
cerințelee normativee. Vor fi predate unei ffirme licențțiate de dezzafectare, laa înlocuirea acestora duupă
defectarre. Ambalărrile cu restu
uri de substaanțe periculloase sau co
ontaminate de substan
nțe periculoase
cu cod 15 01 10* (ambalări metalice șii din materrial plastic de la vopseele, lacuri, dezinfectannte,
uleiuri, etc.).
3.1.15.1.22

DEȘEURI RA
ADIOACTIVE

În periooada de consstrucții nu se
s așteaptă ggenerarea un
nor DRA.
3.1.15.2

DEȘEUR
RI GENERATE
E ÎN PERIOAD
DA DE EXPLO
OATARE

La explloatarea se așteaptă generare
g
unnor deșeuri menajere, de construucții, de pro
oducție și în
cantității relativ micci și deșeurii radioactivee.
3.1.15.2.11

DEȘEURI NERADIOACTIVE
N
E

Deșeurii menajere – cod 20.03.01, deșeeuri menajeere mixte generate de către perso
onalul angaj
ajat,
3
aproxim
mativ 32 m /а . Se vor colecta tem
mporar în co
ontainere la anumite loccuri de pe obiectiv.
o
Deșeurii de construucții – cod 17 01 07 (aamestecuri de beton, cărămizi,
c
țiggle, articolee din faianțăă și
ceramiccă) – incideental, în caazuri de repparații pe durata
d
explo
oatării. Vorr fi depozitate în depoozit
pentru deșeuri neppericuloase,, în celulă pentru deșșeuri de co
onstrucții ddin RDDN Oriahovo (Se
(
nicipiului K
Kozlodui, posibilitatea
p
a pentru sttabilirea un
nui teren din
precizeaază și de către Mun
intravilaanul municiipiului pentrru depozitarrea deșeurillor de construcții).
Deșeurii nepericulooase de la procesul
p
de producție – cod 15 01 01 (amballări din hârtie și carton) și
15 01 002 (ambalări din materiial plastic) – vor fi preedate unei firme
f
licențțiate, cu carre DP RAO va
încheia un contractt de procesaare ulterioarră. Ambalărri mixte, co
od 15 01 06 – deșeurile nepericuloase
din proccesul de prooducție vor fi predate uunei firme licențiate peentru processare ulterioaară.
Deșeurii periculoasse: Lămpi lu
uminescentee și cu merccur arse – cod
c 20.01.221* - Tuburri fluoresceente
și alte ddeșeuri cu conținut dee mercur) – Vor fi deepozitate tem
mporar în cconformitatte cu cerințțele
normatiive și vor fi predate un
nei firme liccențiate de dezafectare,
d
, la înlocuirre în cazuri de defectarre a
acestoraa pe șantieruul DNDRA, Echipameent electric și
ș electronicc casat, difeerit de cel menționat
m
înn 20
01 21 șși 20 01 233, cu conțin
nut de comp
mponente peericuloase 20
2 01 35*. Depozitarea temporară a
acestoraa are loc înn conformittate cu ceriințele norm
mative. Vor fi predate unei firmee licențiate de
dezafectare, la înloocuirea acesttora după ddefectare.
În REIM
M este propusă depo
ozitarea tem
mporară și tratarea ulterioară
u
a deșeurilorr generate, în
conform
mitate cu tooate cerințele legislațieii în vigoare..
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3.1.15.2.22

DEȘEURI RA
ADIOACTIVE

În periooada de exxploatare – se așteapptă eventuaală generaree a unor ccantități miici de deșeeuri
radioacttive de pânăă în 1.5-2 m3/y, determ
minate după control radiiometric:
‐

M
Mijloace peersonale de protecție ((haine, panttofi, mănuși de protecțție), în jur de 0,05 m3/an
m
maxim, care vor fi tratate în installațiile existeente ale DP RAO (SP R
RAO).

‐

C
Cantități minime
m
de deșeuri
d
sollide - (bum
mbac, hârtiee de filtru, mânuși, haine
h
de luucru
ccontaminatee, probe de laborator, aarticole din sticlă, scule), care de aasemenea vor
v fi tratatee în
iinstalațiile existente
e
alee DP RAO (SP RAO).

3.1.15.3

ÎN PERIIOADA DE ÎNC
CHIDERE

deșeuri neradioacctive – cu precădere de constru
ucții și în cantități
c
micci – deșeurri menajeree și
nepericuuloase. Maajoritatea cllădirilor voor fi folosiite după în
nchiderea aacestora pen
ntru scopurrile
controluului instituțțional. Anu
umite cantittăți de deșeuri de con
nstrucții see vor generra la sigilaarea
definitivvă a modulelor și la ad
ducerea sisttemelor în stare potriv
vită de contr
trol instituțiional, cantittate
care la aaceastă etappă este evalu
uată la aprooximativ 150
0 mЗ.
Cantitățțile deșeurillor de consttrucții nu poot fi determinate la această etapă, iar tratarea acestora see va
realiza după Planuul de gestionare a deșșeurilor de construcții – după verrificarea rad
dioactivitățiii a
acestoraa și dovedirea lipsei de contaminarre a acestorra – vor fi deepozitate și//sau reciclate.
Deșeurii radioactivve – nu se așteaptă geenerarea un
nor asemenea deșeuri, totuși anu
umite tipuri de
deșeuri vor fi contrrolate pentru
u contaminaare cu radiaații după carre vor fi classificate și trratate.
În REIM
M este prezzentată caracteristica deeșeurilor neeradioactivee și radioacttive generate rezultate de
la realizzarea intențiiei investițio
onale, dupăă tipuri, pe perioade
p
– în timpul coonstrucțiilorr (menajere,, de
construccții, cantităăți de păm
mânt excedeentare, de producție, periculoasee), în timp
pul exploatăării
(menajeere, de connstrucții, dee producție,, periculoasse, radioacttive), la înnchiderea șii în cazuri de
urgență în timpull exploatăriii DNDRA
A. Sunt evaaluate practticile prevăăzute pentrru gestionaarea
acestoraa și sunt preezentate reco
omandări.
Estimarre și evaluuare a efecttelor deșeuurilor generrate în urm
ma realizăriii DNDRA
A – în timppul
construccțiilor se vor
v generaa doar deșeeuri neradiioactive, caare vor traatate confo
orm cerințeelor
normatiive. Acesteea nu vor fi
f lăsate pe șantier, ci imediat du
upă generarrea lor vor fi colectatee și
transporrtate în afara șantierullui pentru ttratarea lor ulterioară. Se așteaptăă o influen
nță negativăă a
acestoraa asupra șanntierului DN
NDRA num
mai pe durata construiriii acestora, adică impacctul lor asuppra
șantieruului este lim
mitat și încetează o dată cu finalizarrea lucrărilo
or de constrrucții.
În periooadele de exxploatare și închidere, ddeșeurile neeradioactivee sunt cu preecădere men
najere și voor fi
tratate cconform cerrințelor norm
mative. Ele nu vor aveaa un impactt negativ asuupra mediullui.
SUBSTA
ANȚE PERICU
ULOASE
3.1.16

SITUAȚȚIE EXISTEN
NTĂ

Pe teritooriul șantierrului „Radiana“ nu sunnt depozitatte substanțee periculoasse, provenitee din activități
actuale sau din treccut (depozitte pentru peesticide și allte substanțe periculoaase (cisternee de depozittare
și alte reecipiente cuu uleiuri, pro
oduse petrooliere și alte substanțe periculoase)
p
).
3.1.17

ESTIMA
AREA IMPAC
CTULUI

La consstrucția, expploatarea și închiderea DNDRA vo
or fi folositee substanțe și amestecu
uri periculoase
la prezeența unui control și gestionare riguroase. Sunt prevăăzute și m
măsuri pentrru depozitaarea
acestoraa pe șantier,, care coresp
punde tuturror cerințelo
or normativee.
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La respeectarea ceriințelor norm
mative legat de manipullarea substaanțelor pericculoase, în diferitele
d
etaape
de realizzare a PI nuu se așteaptăă un impactt negativ eseențial asuprra diferitelorr componen
nte și factorri ai
mediuluui și asupraa persoanelor angajatte la obiecttiv și popu
ulației din zona, ținân
nd cont și de
cantitățiile mici ale acestora.
În REIM
M s-a făcutt evaluare și
ș sunt proppuse măsurii pentru maanipularea îîn condiții de siguranțță a
substanțțelor pericuuloase, folossite în periooadele de co
onstrucții, exploatare
e
șși închidere a obiectiveelor
propuneerii investițiionale.
Estimarrea impactullui PI se baazează pe suubstanțele și
ș amestecurrile chimicee periculoasse prevăzutee în
PI, com
mparate cu valorile cantiitative din ddocumentele normativee 73,74.
3.1.17.1

ÎN TIMP
PUL CONSTRU
UCȚIILOR

În timppul construccțiilor vor fi folosite: Combustib
bil – necesar pentru ffuncționareaa utilajelor de
construccții. Sunt prrevăzute măăsuri pentruu limitarea impactului
i
în cazuri sccurgeri accidentale relaativ
mici, etcc. Lubrifian
nți – în lucrrările de connstrucții se așteaptă follosirea mai multor tipu
uri de uleiurri și
unsori – ulei de mașini și com
mpresoare, uuleiuri penttru turbine, uleiuri de m
motor, diferrite unsori. De
regulă eele sunt însoțite de cerrtificatele reespective șii de alte documente, pr
precum Fișăă de securitaate,
care inddică modalittatea corecttă de depoziitare, folosiire, tratare. Alte materiiale: cimentt, var, vopseele,
lacuri, eetc.
3.1.17.2

ÎN TIMP
PUL EXPLOAT
TĂRII

Combu
ustibile lich
hide – pen
ntru funcțioonarea geneeratoarelor diesel, penntru încălziit, etc. Vorr fi
necesaree anumite cantități
c
de motorină,
m
eetc. Materia
ale combusstibile și lubbrifianți – la exploataarea
DNDRA
A se așteapptă folosireea unor can
antități miniime de uleeiuri și unssori – ulei de mașinii și
compressoare, uleiuuri de moto
or, diferite unsori, etcc. De regu
ulă ele suntt însoțite de
d certificattele
respectiive și de alte documeente, precum
m Fișă de securitate, care indicăă modalitattea corectă de
depozitaare, folosirre, tratare a acestora. Substanțee și amesteecuri chim
mice – pen
ntru asiguraarea
procesuului tehnologgic principaal nu se foloosesc reagen
nți chimici. În laboratooarele se follosesc cantități
minime pentru analize de labo
orator.
La livraarea substannțelor și am
mestecurilor chimice neecesare, ele vor fi însoț
oțite de Fișee de securitaate,
cea ce eeste o premiisă pentru depozitarea șși utilizareaa ecologică a acestora.
La resppectarea tutturor instrucțiunilor, leegate de fo
olosirea sub
bstanțelor șși amestecu
urilor chimiice,
clasificaate ca periculoase, și a celor din Б
БХТПБ, preecum și la respectarea
r
tuturor con
ndițiilor penntru
depozitaarea acestorra, nu se așteaptă
a
efeccte negativ
ve aspra meediului și unn risc de sănătate penntru
persoannele angajatee pe șantier și pentru poopulația din
n zona.
FACTOR
RI FIZICI NO
OCIVI: ZGOM
MOT, VIBRA
AȚII, RADIAȚ
ȚII IONIZAN
NTE ȘI NEION
NIZANTE

3.1.18

ZGOMO
OT

3.1.18.1

SITUAȚI
ȚIA EXISTENT
TĂ

Șantieruul pentru coonstruirea DNDRA
D
va fi amplasatt în vecinătaate cu șantiierul CNA „Kozlodui“
„
. la
examinaarea pe loc s-a constattat faptul căă la șantieru
ul „Radianaa“ nu sunt pprezente surrse de zgom
mot.
Sursele de zgomot din zona su
unt reprezenntate de mijjloacele de transport, ccare circulă pe drumul IIK
pe
p drumul de la prim
mul portal al CNA și șșantierul dee producțiee al
11 penttru orașul Kozlodui,
centraleei, dar activitatea de prroducție de pe șantieru
ul CNA „Ko
ozlodui“ nu este o surssă de nivelee de

73
74

Lege prrivind limitareea efectului no
ociv al substan
anțelor și amesstecurilor chim
mice.
Ordonaanță privind orrdinea și mod
dalitatea de deppozitare a sub
bstanțelor și am
mestecurilor cchimice pericu
uloase
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zgomot de peste normele
n
peentru teritorriul orașulu
ui Kozloduii, din cauzza îndepărtăării sale dee la
obiectivv (de peste 2 km).
Momenntan, în cadrrul șantierullui „Radianaa” nu au locc activități care
c prezinttă încărcaree cu zgomott de
peste noormele prevvăzute.
3.1.18.2

ESTIMA
AREA IMPACT
TULUI

Emisiilee de zgom
mot în mediiul înconjur
urător este legată de cele
c
trei ettape princip
pale ale PII –
construccții, exploattare și dezaffectare.
Constru
ucțiile – Surrsa principaală de zgom
mot pentru meniul
m
încon
njurător vott fi utilajelee de construucții
și mijlooacele de transport pentru
p
livrrarea materrialelor și echipamenntului neceesar și penntru
transporrtarea deșeeurilor. Niv
velele de zzgomot ale mașinilor și utilajeloor folosite tradițional se
încadreaază în inteervalul 80÷105 dBA. Utilajele de
d construcțții și monttaj vor fi concentrate
c
pe
șantieruul ales. Lucrrările de co
onstrucții prrestate pe șaantierul obiectivului nuu vor constitui o sursăă de
zgomot pentru territoriile loccalităților ddin zona, datorita
d
înd
depărtării accestora. Zg
gomotul de la
ona pe caree le
mijloaceele de transsport auxiliare lucrărillor de consttrucții va affecta localittățile din zo
traverseează, dar im
mpactul acesttora este neesemnificatiiv.
Exploattare – O suursă de zgom
mot pentru mediul încconjurător vor
v fi utilajeele principaale și auxiliiare
activitățții de prodducție. Activ
vitățile de exploatare nu vor fi surse de zzgomot pen
ntru teritorriile
localitățților din zoona, datoritaa îndepărtărrii acestoraa. Impactul zgomotuluii fa vi asup
pra șantieruului
DNDRA
A. Zgomotuul de la uttilajele de transport auxiliare
a
activității de exploataree nu afecteaază
localitățțile apropiatte.
În REIM
M sunt oferrite măsuri pentru miniimizarea im
mpactului zg
gomotului îîn timpul co
onstrucțiilorr și
exploatăării obiectivvului.
3.1.19

VIBRAȚȚII

3.1.19.1

SITUAȚI
ȚIE EXISTENT
TĂ

Nu suntt prezente vibrații tehno
ologice în m
mediul încon
njurător pro
ovenite de laa șantierul „Radiana“.
„
Mijloaccele de trannsport, auxiliare activvității DND
DRA, nu su
unt surse dde vibrații pentru
p
meddiul
înconjurrător.
3.1.19.2

ESTIMA
AREA IMPACT
TULUI

Utilajelee de constrrucții folosite la consstruirea obiectivului, nu
n sunt surrsă de vibrații în meddilu
înconjurrător. Vibraațiile sunt un
u factor al mediului dee lucru, la manipularea
m
a anumitor mașini, utillaje
și mijloace de transsport.
3.1.20

RADIAȚȚII NEIONIZA
ANTE

3.1.20.1

SITUAȚI
ȚIE EXISTENT
TĂ

Paramettrii existențți ai factoriilor energettici de risc neradiațion
nali de pe șantierul „R
Radiana“ sunt
determinate de expploatarea CN
NA „Kozloodui”. Param
metrii câmp
purilor electtromagneticce nu depășesc
normelee sanitare addmisibile. Sunt
S
respecttate cerințelle referitoarre la zonelee igienice dee protecție din
jurul suubstațiilor și
ș liniilor electrice aerriene de ten
nsiune mare. După rraportul pen
ntru evaluaarea
impactuului de meddiu al depozzitului final pentru depozitare uscaată a combuustibilului nuclear
n
uzatt al
CNA „K
Kozlodui”, 2005
2
.
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3.1.20.2

ESTIMA
AREA IMPACT
TULUI

La aceaastă etapă a propuneriii investiționnale se conssideră că ap
portul DND
DRA la facttorii energetici
neradiațționali va fii nesemnificcativ, cu priivire la mun
ncitorii și an
ngajații DND
DRA, precu
um și cuprivvire
la popullația.
3.1.21

RADIAȚȚII IONIZAN
NTE

3.1.21.1

SITUAȚI
ȚIA EXISTENT
TĂ

În mom
mentul de față în zo
ona șantieruului ”Radiaana” nu su
unt prezentte radiații ionizante sau
s
radioacttive. Emisiiile de gaze controlate de la tuburrile de ventiilație de pe șantierul de
d producțiee al
CNA „K
Kozlodui“, conform raaporturilor monitorizăării radioeco
ologice insttituționale, aceste radiații
radioacttive nu aducc schimbări fondului raadioactiv.
Periodicc, în zona supraveghea
s
ată și cea coontrolată a CNA
C
„Kozllodui“ are lloc control nedistructivv al
metaluluui. În acestee teste tehno
ologice ale echipamenttului există radiații raddioactive de sursă gamăă în
direcția razei. În tiimpul acesttor teste perriodice scurrte, se execcută un proggram speciaal de proteccție
împotrivva radiațiiloor.
În rapoorturile anuuale instituționale penttru monitorrizarea radiioecologicăă ale CNA și MMA s-a
dovedit lipsa unuii impact în
n afara garddului de raadiații radio
oactive proovenite de la
l exploataarea
reactoarrelor CNA „Kozlodui“
„
.
Containnerele din oțel
o beton pentru
p
DRA
A sunt licen
nțiate și pro
otejate de rradiații ioniizante pânăă la
limita ppermisă, conntrolată a pu
uterii dozei.
Pe șanttierul viitorrului DNDR
RA se execcută un prrogram de monitorizarre înainte de
d exploataare.
Rezultaatele probelor măsuratte radiomettric de difeerite tipuri vor permitte constatarrea impactuului
exploatăării viitoaree asupra con
ndiției radio ecologice asupra
a
mediu
ului.
3.1.21.2

ESTIMA
AREA IMPACT
TULUI

DNDRA
A este o faccilitate destiinată îngroppării în conttainere de RAO
R
condițționate, pen
ntru preveniirea
distribuuirii necontrrolate a subsstanțelor raddioactive șii pentru asig
gurarea izollării acestorra de biosfeera,
iar activvitățile leggate de con
ndiționarea DRA suntt efectuate și se vor efectua în
n depozitul de
procesaare DRA, Suubdiviziune Specializattă „DRA - Kozlodui”
K
de
d pe lângă DO “RAO””. La DNDR
RA
sunt reccepționate spre
s
îngropaare, DRA dde slabă și medie
m
activ
vitate, categgoria 2a, con
ndiționate prin
p
tehnologgie aprobattă de operattorul depoziitului final, provenite de
d la exploaatarea CNA
A, dezafectaarea
unitățiloor CNA și alte
a deșeuri radioactive din domen
niul științei sau
s medicinnii.
radiații ionizante pe
p durata înttregului prooces tehnolo
ogic la funccționarea DN
NDRA prov
vin de la DR
RA
ntainerele. Din
D acest m
motiv se preevede limitaarea
solide uuzate de slabbă și medie activitate, aaflate în con
puterii rradiației prinn limitarea conținutuluui de radioacctivitate întrr-o ambalarre:
→

Activitaatea maximăă într-o ambbalare este limitată la 1.1.Е+11 B
Bq. Activitatea specificcă a
137
Cs esste limitată până
p
la 1.Е+
+11 Bq;

→

Există limitări
l
și cu
c privire lla concentrrația alfa-em
mițătorilor dde lungă durată,
d
precum
izotopii de uraniullui, plutoniuu și americciu. Concen
ntrația acesttora este lim
mitată pânăă la
4000 Bqq/g , în totall pentru deppozitul întreeg fiind de 400
4 Bq/g.

Se precoonizează peersonalul, an
ngajat în zoona controlaată a DNDR
RA cu operațțiunile de primire, conttrol
și transpportare a am
mbalărilor containere
c
ssă fie clasifficat ca perssonal din caategoria A, pentru caree se
aplică tooate regulille și limitările, menționnate în Ord
donanța privvind princippalele norm
me de proteccție
împotrivva radiațiillor și Ordon
nanța privinnd protecția
a împotriva
a radiațiilorr la activită
ăți cu surse de
radiații ionizante.
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În instruucțiunile dee protecție îm
mpotriva raadiațiilor (РЗ
З) vor fi preezentate dettaliat măsurile și controolul
pentru rradiațiile ioonizante de pe șantieruul DNDRA
A și măsurile de proteecție împotrriva radiațiiilor
destinatte personaluului. În con
nformitate ccu instrucțiiunile de РЗ
З se va exeecuta un Prrogram penntru
monitorrizarea paraametrilor de radiație, daatorate radiaațiilor ionizzante în zonna controlatăă a DNDRA
A și
de pe șaantier.
Nu se așșteaptă atinngerea limiteelor, stabilitte prin Ordo
onanța privind protecțiia împotriva
a radiațiilorr la
activitățți cu sursee de radiații ionizantee și Ordo
onanța de siguranță
s
laa gestionarrea deșeuriilor
radioacctive de AR
RANP. Situaația radiațiillor și riscurrile respectiive pentru ppersonalul și
ș populațiaa se
așteaptăă să fie multt mai mici de
d cele regleementate în
n ordonanțele menționaate.
În REIM
M sunt desccrise și anaalizate detalliat aceste limitări
l
și este
e evaluattă siguranțaa personalului,
metodelle și mijloaccele de mon
nitorizare a circumstanțțelor de la exploatarea
e
normală a DNDRA.
D
În etapaa de închiddere se plan
nifică consttruirea unui acoperiri de multiplee straturi și
ș dezafectaarea
clădiriloor care nu suunt necesare pentru urm
mătoarea ettapă de conttrol instituțiional.
Pe duraata controluului instituțiional se va sigura sup
pravegherea șantieruluii. Nu sunt prevăzute alte
a
activitățți, sau dacăă este cazul, se prevedee o eventuallă deserviree tehnică miinimă sau unele
u
reparaații.
După acceastă periooadă, activitatea legatăă de depozittarea se red
duce autorizzarea utilizăării șantieruului
fără nicci un fel de limitări radiologice. N
Nu se așteaaptă radiațiii ionizante în afara șan
ntierului dee la
containeerele cu RA
AO îngropaate. Conform
rm art. 8 (2
2) din Ordo
onanței de siguranță la
l gestionarrea
deșeurillor radioactive, doza efectivă anuaală de la DN
NDRA dupăă închidere,, nu trebuie să depășească
1000 µS
Sv/a. Aceasstă limită see produce laa limitarea puterii dozei de radiațții gama extterne de 0.1114
µSv/h.
ASPECT
TE IGIENICE
E ȘI DE SĂNĂ
ĂTATE ALE MEDIULUI ÎNCONJURĂ
ĂTOR ȘI RISSCUL PENTR
RU SĂNĂTAT
TEA
OAMENIILOR

3.1.21.3

SITUAȚI
ȚIE EXISTENT
TĂ – ASPECTE
E IGIENICE ȘI
Ș DE SĂNĂTA
ATE

3.1.21.4

CARACT
TERISTICA DE
EMOGRAFICĂ
CĂ

Șantieruul „Radianaa” este situ
uat pe teritooriul județu
ului Vratsa,, municipiuul Kzoloduii, compus din
75
următoaarele localittăți : orașșul Kozloduui (12775 locuitori);
l
satul
s
Harletts (2013 lo
ocuitori), saatul
Glozhenne (2733 loocuitori), sattul Butan (22850 locuito
ori) și satul Kriva bara (418 locuitori)
Densitaatea medie a populațiiei din muunicipiu estte de 74.4 locuitori/kkm2 (pentru
u anul 20122)–
măsurabbilă cu cea medie la niivel de țară,, dar mai mare
m
de cea pentru judeețul Vratsa (50.2 locuittori
/km2)76.
În generral, în limittele adminisstrative ale județului see încadrează zece munnicipii – Vratsa, Borovvan,
Mezdraa , Krivodol,, Hairedin, Mizia,
M
Bialaa Slatina, Oriahovo,
O
Ro
oman și Koozlodui cu 123 localități în
total (8 orașe și 1155 sate), o paarte dintre ccare sunt am
mplasate în zona
z
de 30 de km în ju
urul șantieruului
selectat pentru reaalizarea pro
opunerii invvestiționale. Populațiaa în zona dde 30 km în jurul CN
NA
77
Kozloduui însumeazză 65 994 lo
ocuitori (reccensământ din
d anul 2011)
Numai în municippiul Kozlod
dui dezvoltaarea demog
grafică estee specifică și totodatăă caracteristtică
pentru aasemenea loocalități cu mari puterri industrialee construitee. Pe de o pparte, aceasttă se datoreaază
migrațieei unei părți din populația (normaală pentru zonele agricole) la orașșele orașe, în
î acest cazz de
la sate sspre orașul Kozlodui.
K

75

Datele referitoare la populația sun
nt pentru anul 2012 -NSI, http://www.nsi
h
i.bg/bg/contennt/
NSI. A
Anuar statistic 2013
77
Date N
NSI (recensământ 2011) http
p://www.nsi.bgg/bg/content/3
3077/
76
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3.1.21.5

STAREA
A DE SĂNĂTAT
TE

După daatele Registtrului națion
nal de canc er 201378, în
î anul 2011 în Bulgarria sunt înreegistrate cazzuri
de boli maligne (tootal pentru toate locațiiile, fără tum
mori cutanaate de tip noon-melanom
m), se consttată
că în Bulgaria inciidența este mai mică ddecât mediaa europeanăă. Pe acest fond, popu
ulația județuului
Vratsa pprezintă inddicatori de incidență
i
sttandardizatăă, care suntt media la nnivel da țară, ocupând un
loc din ultimele zeece locuri prrintre cele 228 de județe. Mortalitaatea cauzatăă de anomalii congenittale
în județuul Vratsa nuu este înregistrată în annul 2012.
În concluzie, treb
buie rema
arcat faptu
ul că pe fondul
f
ten
ndințelor ddemograficee și sociall –
econom
mice, propu
unerea investițională este de im
mportanță pozitiv exxprimată de
d sănătatee și
socială de pe o parrte pentru atingerea u
unui contro
ol eficient și
ș gestionărrii sigure a DRA și pee de
altă parrte – pentru
u deschiderrea unor loocuri de mu
uncă noi.
În REIM
M sunt analiizate condițțiile și cerinnțele atinse legate de siiguranța la sselectarea teehnologiei și
ș a
soluțiiloor constructtive, inclusiv
v d.p.d.v. aal mediului și riscului pentru
p
sănăttatea oamen
nilor.
3.1.22

ESTIMA
AREA IMPAC
CTULUI ȘI EV
VALUAREA RISCULUI
R
RADIOBIOLOGI
GIC

Pe duraata construcțțiilor și exp
ploatării, în REIM estee evaluat im
mpactul activvității obiecctivului asuupra
condițiilor de sănăătate și igienă ale locaalităților veccine și ale altor obiecttive, supusee protecției de
sănătatee împotriva poluării aerului cu parrticule fine (PF) cu măărime de pâână în 2.5 microni
m
și pâână
în 10 m
microni, poluuării cu emissii nocive dde gaze și po
oluării fonicce, radiațiiloor ionizantee.
În REIM
M sunt exam
minate toatee riscurile peentru sănătaatea, care reprezintă facctori ai med
diului de luccru,
după cuum urmeazăă: factori ch
himici; factoori fizici; Faactori de rad
diație; Radiaații ionizantte, etc.;
Factori psiho-senzooriali; Facto
ori sociali.
d sănătate și igienă, bazate pe analizele și studiile realizate din
Așteptăările de la pozițiile de
materiallele de proiiect, inform
mația colectaată despre alte
a obiectiv
ve asemănăttoare, cu asp
pectele noccive
menționnate mai suus , practicc trebuie săă lipsească sau să se încadreze în concenttrațiile maxxim
admisibbile stabilitee și nivelelorr de referințță.
RISC RA
ADIOBIOLOG
GIC
3.1.23

SITUAȚȚIA EXISTEN
NTĂ

Influențțată pozitivee de la consstruirea și exxploatarea DNDRA
D
vaa fi populațiia satului ceel mai aproppiat
orașuluii Kozlodui,, în rândull căreia duppă definițiiile Ordonan
nței privindd normele principale de
protecțiie împotrivaa radiațiilor, 2012, se formează ”un grup crritic” în poopulația. Laa momentul de
față poopulația dinn această zonă,
z
în appropierea șantierului
ș
„Radiana”, este supu
usă impactuului
radioacttiv din exploatarea CNA „Kozloduui”.
Pentru aanul 2013, la folosireaa datelor meeteo pentru zona, doză efectivă inndividuală anuală
a
maxiimă
131 3
14
pentru ppopulația din
d ZS de laa evacuareaa de gaze și
ș aerosoli (РБГ+ДЖА
А+ I+ H+ C) ale CN
NA
“Kozloddui”, este evaluată la 0.877µSv/a
0
prin meteo
o. Valorile maxime
m
sunnt calculatee în direcțiaa de
Sud- Suud-est, la o distanță
d
de 1.4 km, penntru vârsta 7–12
7
ani.
Doza annuală efectiivă colectivă este evaluuată la 1.97
7x10-2 man.S
Sv/a. În anuul 2013, do
oza individuuală
efectivăă maximă a populațieii evaluate a populațieei din zona de 30 km
m ZS, formaată sumar din
evacuărri de gaze șii aerosoli și de evacuărrile lichide în
î mediu estte de 4.75 μ
μSv/a. Aceaastă repreziintă
abia 0.22 % din exppunerea la raadiații de laa fondul de radiații natu
ural la nivell de țară (2
2330µSv/a).. În
ultimii 5 ani, doza individualăă efectivă m
maximă de peste
p
dozei efective
e
de fond a popu
ulației în urrma
funcționnării CNA „Kozlodui““ variază înn intervalul 4÷7 µSv/a, cea ce coonform art. 8 din NPPIIR78

Spitaluul național de afecțiuni onco
ologice. Inciddența de canceer din Bulgaria, 2011. volum
um ХХІІ. 2013
3. ed. Paradiggma.
сс. 164
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2012 esste neglijabiil de mică șii cu mult suub nivelul, care
c necesităă reglarea acctivității.
`Datele sunt verificate cu rezzultatele CN
NRPIR/ MS
S și sunt co
omplet comp
mparabile cu
u valorile alltor
CNA dee pe lume (raporturi UNSCEAR
U
R și EURAT
TOM). Prog
gramele moodulare mattematice enntru
evaluareea sunt veerificate și validate, bbazate pe metodologiia CREAM
M 79 adoptattă de UE, cu
raportarrea caracteriisticilor con
ncrete zoneii.
În REIM
M este evalluat riscul radiobiologi
r
ic, folosind
d-se ultimii coeficienți ai riscului,, prezentatee în
Publicarre 103 a CIPR
C
ți dozzele estimaate pentru muncitorii
m
și populațiia în rezultatul activității
DNDRA
A. Coeficienntul princip
pal pentru vvalorile limită este acceeptabilitateaa socială a riscului.
r
CIIPR
-6
propunee ca limita de acceptaabilitate 1 ccaz la 1 00
00 000 locu
uitori per ann (10 ). Această
A
estee o
valoare teoretică șii d.p.d.v. praactic este neesemnificativă.
În REIM
M este prezentată inforrmația, refeeritoare la riiscurile de apariție
a
a unnor evenim
mente internee și
externe pentru facilitatea, caree provoacă îîncălcarea funcțiilor
fu
de siguranță a facilității.
Este annalizată impportanța efeectelor așteeptate asuprra mediulu
ui în cazurii de scenarrii posibile de
apariția a unor evvenimente, accidente șși/sau cazurri de urgen
nță în cadruul șantierullui și în affara
șantieruului depozituului.
3.1.24

ESTIMA
AREA IMPAC
CTULUI

Din cauuza aportuluui practic ”de
” zero” laa încărcarea dozelor de
d peste fonnd a popullației din zoona
supraveegheată, nu se așteaptăă impact dee la realizarrea PI pentrru construirrea de DND
DRA cu afeecte
radiobioologice, leggate de un riisc de radiaații pentru populația.
p
See așteaptă llipsa risculu
ui de aparițiie a
unor efeecte determiiniste și un risc neglijab
abil de efecte stocasticee (fără prag)).
PATRIM
MONIUL MAT
TERIAL ȘI CU
ULTURAL
3.1.24.1

SITUAȚI
ȚIE EXISTENT
TĂ

Conform
m Programuului de prottecție a meddiului încon
njurător al municipiul
m
K
Kozlodui pentru perioaada
2004 – 2010, în Koozlodui nu sunt prezennte monumeente culturaale și formaț
ațiuni fizico-geograficee cu
importaanță de consservare de scară
s
naționnală. În adresa Institutu
ului naționaal de proteccție a valoriilor
culturale imobile800 de asemen
nea lipsește informație cu privire la valori cuulturale imo
obile protejaate,
m
i este amplaasat complexul
care pott fi afectate de propuneerea investiițională. Pe teritoriul municipiului
istoric „„Botev pat”, care include ”Botev pparc”, „Matteev geran”,, „Popovo hhanche” și „Boteva
„
aleeea”
„Kozloddui”. La approximativ 1 km de saatul Harlets sunt amplaasate excavvările roman
ne neexplorrate
„Augusta”, la caree s-a reînno
oit lucrărilee de explorrare în anull 2003. Dee-a lungul părți
p
vesticee a
manov val”, care a fo
ost frontieraa celui de Al doilea stat
s
municippiului traveersează deallul ”Shishm
bulgar.
În aproppierea șantierului este înregistrat
î
o necropolăă tracă81. În conformitat
ate cu cerințțele art. 161(1)
de Legeea privind patrimoniul
p
cultural (acct. MO nr.1
19 din 13 martie
m
2009,, modif. MO
O nr.45 din 15
iunie 20012 г), sunt realizate ceercetări arhheologice (d
de teren) și s-a
s constataat că lucrările de excavvare
nu vor aafecta sau deteriora
d
vallorile culturrale imobilee. Cu ajutoru
ul DP RAO
O, Muzeul istoric regioonal
– Vratsaa, a realizat cercetările necesare.

79

CREAM
M- Consequeences of Releases to the Environmentt Assessment Methodologgy, Radiation Protection 72 –
Methoddology for assessing the rad
diological conssequences of routine
r
releases of radionucclides to the environment
80
Adresă de la Instituutul național de protecție a valorilor culturale
c
imo
obile, Ministeerul culturii, cu nr. de ieșșire:
1316/099.06.2009
81
Adresa de la Muzeul istoric region
nal din orașul V
Vratsa, cu nr. de ieșire 27/0
03.06.2009
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3.1.24.2

ESTIMA
AREA IMPACT
TULUI

Dacă suunt respectaate măsurilee prevăzutee de Legea privind pattrimoniul cuultural. desscrise mai sus,
s
vor fi pprevenite evventualele efecte
e
negattive asupra obiectivelo
or patrimoniiului culturaal înregistraate,
precum și a unor neeînregistratee.
ASPECT
TE SOCIAL-ECONOMICE
E
E
3.1.25

SITUAȚȚIA EXISTEN
NTĂ

Municippiul Kozloddui se caractterizează prrin dezvoltaarea sa demo
ografică speecifică, tipică localitățiilor
cu mari puteri induustriale consstruire – o ppopulație creescută datorrita:
-

m
migrării natturale de la sate spre orrașele mari, în acest cazz de la sate spre orașul Kozlodui;
m
migrarea muncitorilor
m
de construucții și specialiștilor din țara întreeagă pentru construireaa și
ddeservirea CNA
C
„Kozllodui”.

Și distrribuția de vârstă este determinnată de maarele obiecctiv industrrial CNA „Kozlodui”” .
Coeficieentul șomajjului pentru
u municipiuul Kozlodui este mai mic
m de valoaarea sa med
die la nivel da
țară.
Un efecct pozitiv reprezintă
r
activitățile
a
îîn facilitățile DP RAO
O construite
te până acu
um, care offeră
locuri dde muncă nooi și recalificarea a uneei părți din personalului
p
i eliberat la dezafectareea unitățilorr 14 ale CN
NA „Kozloddui“.
Construucția și explloatarea DN
NDRA va deetermina deeschiderea unor
u
locuri dde muncă su
uplimentaree în
perioadeele de consstrucții, exp
ploatare și închidere, în urma căărui fapt see așteaptă un
u efect soccial
pozitiv.
3.1.26

ESTIMA
AREA IMPAC
CTULUI

M sunt prezentate date actuale sufi
ficiente cu privire
p
la staarea social – economică din zona, s-a
În REIM
analizatt și evaluat efectul
e
poziitiv potențiaal a propuneerii investiționale pentrru construireea DNDRA
A.
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4

IM
MPORTAN
NȚA IMPA
ACTULUII DE ME
EDIU, DETERMINA
AREA EF
FECTELO
OR
DU
URABILE ASUPR
RA MEDIIULUI PR
ROVOCA
ATE DE CONSTR
RUCȚIA ȘI
EX
XPLOATA
AREA OBIIECTULU
UI PROPU
UNERII IN
NVESTIȚIIONALE, CARE PO
OT
FI SEMNIF
FICATIVE
E ȘI TREB
BUIE EXA
AMINATE
E DETAL
LIAT ÎN RAPORTU
R
UL
M
EIM

CARACT
TERUL EFEC
CTELOR
EVALUA
AREA EFECT
TELOR POTE
ENȚIALE
Impactuul asupra mediului și oamenilor înn urma consstrucției și exploatării
e
DNDRA see va încadraa în
limitele stabilite noormativ, reg
glementate îîn documen
nte normativ
ve bulgare șși internațio
onale legatee de
nor obiectiive și facillități civile de gestionnare DRA.. DNDRA va
construccția și expploatarea un
corespuunde standarrdelor de sig
guranță ale МААЕ.
Efectelee potențiale neradiațion
nale asupra mediului șii oamenii în
n timpul connstrucției DNDRA
D
nu vor
v
avea unn caracter traansfrontalieer.
Efectelee potențialee neradiațion
nale asupraa diferitelor componentte și factorii ai mediulu
ui înconjurăător
și oameenii în timpuul exploatărrii DNDRA
A se așteaptă să fie slab
be și într-unn perimetru
u limitat, addică
nu se așșteaptă efeccte neradiațiionale în coontext transfrontalier. La
L această eetapă efecteele radiologgice
asupra ooamenii și mediul înconjurător înn timpul ex
xploatării see așteaptă ssă fie nesem
mnificative,, în
felul dem
monstrat la exploatareaa unor faciliități identicce din alte țăări.
În REIM
M sunt preezentate anaalize ale innteracțiunilo
or pentru fiecare situațție din altee activități din
trecut (ddacă există)), prezente și previzibile în mod rezonabil activități
a
viiitoare în DN
NDRA, efeecte
previzibbile cumulattive sau neffavorabile aasupra oameenilor și med
diului înconnjurător.
PROBAB
BILITATEA DE
D APARIȚIE
E A UNUI IM
MPACT
În REIM
M s-a făcuut estimare a impactuului asupra mediului înconjurătoor și oamen
nilor, pe baaza
informaației existennte până în
n momentull de față, de
d la prezeenta propunnere investițională penntru
construccția de DND
DRA. S-a determinat
d
șii importan
nța efectelorr previzibille în vedereea determinăării
efecteloor radiaționaale și neradiaționale innevitabile și durabile, asupra mediuului și oam
menilor în urrma
construccției și expploatării DN
NDRA. Penntru completitudine su
unt examinnate majorittatea efecteelor
estimatee, ci doar ceele pentru care se presuupune că vo
or fi semnifiicative. Aceeste efecte sunt
s
examinnate
cu detallierea necessară în REIM
M, în conforrmitate cu art.
a 10, al.3 p.4 din Orddonanța privind condițțiile
și ordinnea pentru realizarea
r
evvaluării imppactului de mediu.
Nu suntt așteaptă:
•
•

•
•

•

Nu se așteaptă propunereaa investiționnală să pro
ovoacă emitterea de raddiații negatiive de lumiină,
călddură sau elecctromagnetiice nici pe tteritoriul șan
ntierului.
Nu se așteaptă DNDRA să
s aducă sch
himbări so
ociale semn
nificative, de exemplu în demograafia
ură schimbare de acesst gen așteptată, cu asppect
sau în modalitaatea de viață tradiționaală. O singu
poziitiv, se refeeră la creșteerea graduluui de ocupaare a forței de muncă, datorita deeschiderii unnor
locuuri de muncă noi în tim
mpul construucției și la ex
xploatarea prezentei
p
prropuneri inv
vestiționale..
Nu sse prevede folosirea
f
un
nor terenuri suplimentaare, în afara terenului șaantierului prevăzut penntru
DND
DRA.
Nu se prevede migrarea forțată a p
populației,, dacă nu se
s impune,îîntrucât statutul terenuului
desttinat construucției DNDRA este prooprietate pu
ublică de stat și șantierrul se află în cadrul zoonei
exisstente de 2-kkm ZMPP a CNA „Koozlodui”, caare nu este populată.
p
Pe tteritoriul proopunerii inv
vestiționale nu sunt prezente suprrafețe dens ppopulate/ construite, care
c
pot fi afectate de
d propunerrea investițiională. Șan
ntierul selecctat este situuat în limiteele zonei dee 2REZUMA
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•
•

•

km existente ZMPP
Z
a CN
NA „Kozloodui”, care nu este po
opulată. Pe șantier nu sunt prezeente
consstrucții foloosite.
Nu se așteaptă un impact asupra terennurilor agriicole de pe teritoriul șaantierului diin cauza lippsei
pracctice a acesttora.
La aaceastă etappă, nu se așteaptă
a
DN
NDRA să ad
ducă efectee Teritoriiloor protejatte, întrucât pe
terittoriul întregg al municiipiului Kozzlodui lipsesc asemeneea teritorii. Nu se așteeaptă un effect
asuppra teritoriillor protejatee situate în afara muniicipiului, în
n zona de 300 km din ju
urul DNDR
RA,
terittoriilor senssibile (umed
de). Impactuul asupra zo
onelor proteejate după N
Natura 2000
0, este analiizat
și evvaluat în ДО
ОСВ – anex
xă la REIM..
În uurma construucției și exp
ploatării DN
NDRA, nu se așteaptă un
u impact assupra climei din zona.

Aspectee posibile:
•

•

•

•

•

•

•

Realizarea proppunerii inveestiționale pprovoacă efeecte asupra folosința tterenurilor. Impactull se
ș nu afecteaază imobilee, aflate în proprietatea
p
a statului și cu o supraffață
referră numai laa șantierul și
multt mai redussă, în proprrietatea munnicipală (du
upă harta prroprietății rrestaurate a intravilanuului
satuului Harlets)). Impactul este trainicc, întrucât DNDRA
D
se instituie trrainic pe șaantier. Chiarr și
dupăă închidereaa DNDRA (recultivaree), folosințaa șantieruluii va fi limittată pe duraata întreagăă de
conttrol instituțiional (300 de
d ani). Imppactul asup
pra terenului este descrrisă și evalu
uată detaliatt în
REIIM.
Efecctul așteptat asupra solurile și fu
undamentu
ului de păm
mânt în perrioada consttrucțiilor este
e
legaat de excavaarea și îndep
părtarea sollului, care a fi îndepărtat trainic dee pe șantier. Acest imppact
este analizat și evaluat detaaliat în REIIM.
Imppactul aștepttat asupra landshaft-u
l
ului șantierrului (în sen
nul aspectuului exteriorr al terenuluui),
este analizat și
ș evaluat detaliat
d
în REIM. Effectul va dura în timp
mpul perioad
dei întregi de
explloatare, dar nu se așteaaptă a fi neggativ, întruccât vor fi înttreprinse măăsuri de pro
oiect pentruu un
aspeect estetic. După încchiderea D
DNDRA vaa fi restitu
uit aspectuul original al terenului.
Deteeriorările adduse terenullui în timpuul construcțiiei vor fi reccultivate duppă finalizarrea sa.
Imppactul sub aspect
a
nera
adiațional aasupra aerullui atmosferric în timpuul construcțției se expriimă
în coontaminare la lucrărilee de excavarre și constru
ucții, cu praaf și gaze dee la autoveehicule și dee la
utilaajele de connstrucții. (L
Lucrările dee excavare și nivelaree, legate dee construcțiia DNDRA se
așteaptă să gennereze poluări temporaare locale sub forma de
d praf și em
misii de la mijloacele de
R
s-a realizat deteerminarea im
mportanței acestui imppact, așteptându-se să fie
trannsport.) În REIM
n
– cu
u precăderee în timpul lucrărilor
l
dee excavare șși construcțiii.
inevvitabil dar netrainic
Imppactul sub aspect
a
radia
ațional asuppra aerului atmosferic în timpul cconstrucțieii se exprimăă în
geneerarea de gaze
g
și praaf provenitee de la auttovehiculelee. Impactull este analiizat și evalluat
detaaliat în REIM
M. Se estim
mează că accest impact neradiațional asupra aeerului atmo
osferic nu vaa fi
esennțial.
Efecctele sub asspect radia
ațional de lla exploatarrea DNDRA
A se așteapt
ptă să fie neesemnificatiive,
întruucât DRA se
s primesc în
î DNDRA imobilizatee într-o mattrice solidă și ambalatee în containnere
don oțel beton.. În REIM este
e analizaat și evaluatt detaliat im
mpactul asup
upra aerului atmosferic de
pa șantier, ZMP
PP, care facce parte dinn șantier și zona
z
supravegheată.
Faciilitățile de îngropare
î
a deșeurilor radioactivee, precum DNDRA,
D
suunt proiectaate, construuite,
explloatate și închise asstfel încât efectele radiațional
r
le asupra apelor de
d suprafaață,
fund
damentului geologic, apelor sub
bterane din
n straturile de sol perm
meabile de adâncime, de
undee și în baziinele de apăă potabilă, sursele de apă folositee pentru iriggații sau peentru creșteerea
anim
malelor, să fie nesemniificative. L
La bunele practici de protecție
p
a aapelor subteerane se apllică
norm
mele valabile pentru ap
pele potabille, conținutee în ordonanțele și/sauu în principaalele normee de
prottecție împootriva radiațțiilor – penntru cazul acesta de DNDRA îîn Ordonan
nță nr. 9 din
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•

•

•

•
•

•
•
•

•

16.003.2001 (ullt. modif., MO nr. 155 din 2012
2.) privind calitatea aapelor pota
abile destinnate
scoppurilor mennajere și dee apă potabbilă. La DN
NDRA, în co
onformitatee cu cerințelor normatiive,
buneelor practicci și standaardelor de ssiguranță alle МААЕ, această se va obține prin aplicaarea
prinncipiului de protecție profundă
p
– multiple bariere
b
ingin
nerești, caree împiedicăă transferul de
radionuclizi în mediu, apllicarea celoor mai bunee practici laa exploatareea facilitățiii, și în ultim
mul
loc, prin contrrolul strict asupra D RA recepționate, con
ntrolul procceselor teh
hnologice șii a
facillităților de îngropare, precum și programele pentru monitorizare
m
ea șantierulu
ui (ZMPP)) și
zoneei supraveghheate. În RE
EIM efectelle sunt analiizate și evalluate detaliaat.
Connsiderente analogice
a
su
unt valabile pentru florra și fauna, inclusiv prroducția agrricolă și speecii
de aanimale foloosite în sco
opuri alimenntare, întruccât mecanissmul de afeectare a acestora este prin
p
apelle, folosite pentru
p
irigaații, ca apa ppotabilă pen
ntru animale sau care rreprezintă mediul
m
naturral,
cum
m este cazzul peștilorr.
Impacttul radiațio
onal aștepttata asupraa florei șii faunei este
e
neseemnificativ,, analizat și evaluat dettaliat în REIIM.
Imppactul radiațțional așteptat asupra ppopulației (grupuri
(
crittice din poppulația) se așteaptă
a
sp fie
neseemnificativ.. expunereaa directă laa radiații este
e
exclusăă, ținând coont de natu
ura deșeuriilor
radioactive (DRA de slaabă și meddie activitatte, condițio
onate în coontainere diin oțel betton,
licennțiate penttru transporrt). Impacttul potențiaal se poatee exprima prin conssumul de apă
a
conttaminată, de specii veg
getale și dee animale, cea
c ce este imposibil ddupă cele prezentate
p
m
mai
sus. În REIM este analizată migraarea potențiială de rad
dionuclizi pprin geosferra la biosffera
oam
menilor și suunt evaluate efectele dee radiație (d
doze de încăărcare).
Estee posibilă apariția
a
uno
or efecte raddiaționale pe
p durat exp
ploatării assupra person
nalului, darr la
aceaastă etapă see estimeazăă să fie neseemnificativee, ținând con
nt de cerințeele referitoaare la proteccția
împotriva radiaațiilor prevăăzute în prooiect din Ordonanța
O
de
d protecțiee împotriva radiațiilorr la
diații ionizaante și alle Ordona
anței privindd normele principale de
activvități cu suurse de rad
prottecție împottriva radiațiilor, precum
m și în con
nformitate cu
u bune pracctica la gesttionarea DR
RA,
stabbilită de DP
P RO, confo
orm căreia ssunt determ
minate bugetele de dozze pentru peersonalul, care
c
suntt mult mai mici
m de limiitele prevăzuute în ordon
nanța mai su
us.
Posiibilitate de risc
r în cazu
uri de urgeență în timp
pul construccțiilor și expploatării DN
NDRA, prezzent
și caa și cel penttru orice alt obiectiv.
Se aașteaptă imppactul mateeriilor prim
me și al matterialelor fo
olosite, dar la un manaagement bunn și
cu respectarea măsurilor
m
prevăzute în REIM, aceesta este redus la minim
m:
- îîn timpul construcțieii DNDRA,, de la consumul de combustibbile, energiie electricăă și
m
materiale de
d construcțții (care dee obicei sunt folosite la lucrărilee de constrrucții – betton,
m
metale, matterial plasticc, material llemnos, nisiip, balast, apă etc.)
- îîn timpul exploatării
e
DNDRA, dde la consu
umul de materii
m
prim
me și materiiale – enerrgie
eelectrică, coombustibilee și materialle.
Se pprevede prooiectul să conțină
c
măssuri de depo
ozitare și folosirea
fo
efiicientă a co
ombustibilellor,
mateeriilor prim
me și materiaalelor, în connformitate cu
c cerințelee legislative .
Ca un impactt asupra reesurselor naturale se
s considerră și consuumul de apă
a
în timppul
consstrucțiilor șii exploatării, care nu vaa fi semnificativ.
Imppactul repreezentat de formarea uunor ape reziduale,
r
inclusiv
i
ceelor menajeere, în timp
mpul
consstrucțiilor va
v fi nesemn
nificativ.
Imppactul de la formarea ap
pelor de dreenaj pe șanttierul DNDR
RA, a apeloor fecaloid-m
menajere, acre
a
vor fi evacuatee în facilitățțile de infraastructură reealizate de pe șantieruul CNA „Ko
ozlodui”, vaa fi
neseemnificativ..
Un impact suub aspect neradiațioonal, produ
us din forrmarea și amplasareea deșeuriilor
neraadioactive nu se așteaaptă:
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-

•

•

îîn timpul construcțiillor – de cconstrucții, menajere și
ș în cantittăți relativ mici deșeeuri
nnepericuloaase din proccesul de prodducție.
- lla exploatarrea – menajjere, din pprocesul de producție și unele tipuuri de deșeu
uri periculoase
((lămpi lumiinescente, senzori, etc.)).
Efecctele așteptaate și gradu
ul de importtanța a acesstora, evaluaate în EIM,, sunt nesem
mnificative. Se
așteaptă generaarea unor ape
a rezidualle în timpu
ul exploatărrii DNDRA
A (de exemp
plu: generaarea
unorr ape rezidduale din sistemul de canalizare special al DNDRA, sau generaarea unor ape
a
rezidduale de la operațiunile tehnologiice de contrrol al condițției). Impacttul de la geenerarea apeelor
rezidduale se esttimează să nu
n fie semnnificativ, înttrucât după proiect setee prevăzutăă apa reziduuală
geneerată să fie colectată în
î facilități speciale și să fie conttrolată. Sunnt prezentate recomanddări
penttru cea mai bună modaalitatea de geestionare a acestora.
DND
DRA se așteaptă să gen
nereze zgom
mot și vibrații:
- îîn timpul coonstrucțiilorr – temporaara și period
dic, de la lucrările de excavare șii activitateaa de
ttransport,
- îîn timpul exxploatării - periodic, dde la transpo
ortarea containerelor.
Se aașteaptă efectele negatiive asupra ooamenii și mediului
m
încconjurător ssă nu fie sem
mnificativee și
să sse distribuiie în afara șantieruluii cu înregistrarea uno
or nivele caare vor afeecta populaația
prinncipală și naatura. Nu see așteaptă uun efect în contextul
c
trransfrontalieer, generat de emisiile de
zgom
mot și vibraații, pe duraata lucrărilorr de constru
ucții și la exploatarea D
DNDRA.
Se aașteaptă poluuarea fonică de la DND
DRA de la tehnologia,
t
să se delim
miteze de celle rezultate din
trannsportarea muncitorilor
m
r și a materrialelor până la și de la șantier (ppe durata co
onstrucțiilorr și
explloatării), carre ar pute afecta municcipii vecine..
Întruucât DNDR
RA este o facilitate
f
paasivă, nu see așteaptă un
u impact aal poluării sonore asuupra
meddiului și oam
menilor în timpul
t
de exxploatare.
Penttru a se verrifica posibiilitatea prodducerii unuii efect de laa DNDRA aasupra „tum
mulii din zoona
„Moogilite”, situuată în intrravilanul saatului Harleets, s-a realizat un stuudiu, pe baaza cererii din
parttea Muzeuluui istoric reg
gional – Vraatsa. Nu se așteaptă pro
oducerea unnui efect asu
upra acestorra.
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SFERA D
DE CUPRIND
DERE A IMP
PACTULUI – ZONA GEO
OGRAFICĂ; POPULAȚIA
P
A AFECTATĂ
Ă; LOCALITĂ
ĂȚI
(DENUM
MIRE, TIP-OR
RAȘ, SAT, NU
UMĂR LOCU
UITORI, ETC
C.)
Municippiul Kozloddui cuprindee 5 localitățți – orașul Kozlodui
K
și datele Harlletsm Gloxh
hene, Butann și
Kriva bbara. Densittatea populaației, datelee demografiice, zona geeografică șii localitățilee sunt descrrise
mai sus în text.
Pe teritooriul bulgarr, în zona supraveghea
s
ată de 30 km
k din juru
ul CNE „Koozlodui“ (F
Figură 0-1)) se
încadreaază integrall 28 localităăți (municippiile Kozlod
dui, Mizia, Vlachedram
V
m și Hairedin
n) și parțial 65
de locallități din muunicipiile Oriahovo, Bi ala Slatina, Borovan, Krivodol,
K
Booichinovts și
ș Lom.

FIGUR
RĂ 0-1 LOCA
ALITĂȚI ÎN ZONA
Z
SUPRAV
VEGHEATĂ DE
D 30 KM (Z
ZS) DE PE TEERITORIUL R.
R BULGARIA
A

În zonaa de 30 km
m de pe teritoriul R. R
România see încadrează în jur dee 23 localittăți, distribuuite
neuniform. Nici unna dintre elle nu este lla o distanțță de mai puțin
p
de 122 km, după cum se pooate
observaa din Figuraa 0-2 .
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FIGURA
A 0-2 LOCAL
LITĂȚI DIN Z
ZONA DE 30 KM
K DE PE TE
ERITORIULU
UI R. ROMÂN
NIA

CARACT
TER TRANSF
FRONTALIE
ER AL IMPAC
CTULUI
Nu se aașteaptă efectele generaate de lucrăările de con
nstrucții și exploatare
e
a DNDRA să prezinte un
caracterr transfrontaalier.
Pe durrata construucțiilor și exploatăriii DNDRA vor fi respectate sstandardele naționale și
internațționale legaate de garaantarea sigu
guranței împ
potriva rad
diațiilor a m
mediului în
nconjurătorr și
oamenillor. Șantierrul „Radiana”, prevăzuut pentru co
onstruirea DNDRA
D
estte studiat detaliat
d
fiindd o
zonă suppravegheatăă.
Șantieruul „Radianaa” este situ
uat la distannța de 3.5 km de cel mai apropiiat oraș - Kozlodui
K
șii la
aproxim
mativ 4-5 km
m de la frontiera bulgarră cu Român
nia prezentaată de fluviuul Dunărea.
În zonaa de 30 km de pe terittoriul românn se încadrrează în jur de 23 locaalități. Cea mai apropiiată
localitatte de pe territoriul Rom
mâniei se afflă la o disttanță de pesste 12 km dde șantier. Nu
N se așteaaptă
produceerea unui impact
i
asu
upra oamennilor și meediului pe teritoriul R
R. România, generat de
construccția și explooatarea DND
DRA.
Se estim
mează că efeectele nerad
diaționale assupra mediu
ului și oameenilor, în etaapa de consstrucție, nu vor
v
avea unn caracter traansfrontalieer.
Efectelee radiologicce asupra oamenii
o
și m
mediului înconjurător pe durata eexploatării, după estim
mări
vor fi nnesemnificattive, acest fapt
f
fiind ddemonstrat în
î timpul ex
xploatării uunor facilităăți identice din
alte țări.
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În confoormitate cu cerințele MMA
M
s-a înt
ntocmit inforrmația, conform „Convvenției de EIM
E în conttext
transfroontalier”, carre este furnizată de MM
MA autorităății române competentee pentru luarea decizieii de
participare/neparticcipare la pro
ocesul de EIIM la DND
DRA.
Conform
m cadrului normativ, la exprimaarea unei dorințe
d
din partea Rom
mâniei de a participaa la
proceduura de EIM
M, în afara rezultatelorr tuturor co
onsultărilor efectuate îîn R. Bulgaaria, în RE
EIM
urmeazăă și fie prevvăzută și refflectată poziiția exprimaată de parteaa română.
În REIM
M sunt refleectate motiv
vele, care aargumenteazză afirmațiaa cu privire la informaația prezentaată,
anume ccă nu se aștteaptă un caracter trannsfrontalier al efectelorr, generate dde activitățiile desfășurrate
pe duratta de constrrucții și explloatare a D
DNDRA.
EFECT C
CUMULATIV
V
Scopul pprincipal all evaluării efetului
e
cum
mulativ, ca o parte din REIM,
R
este de a prezen
nta o analizăă și
evaluaree a efectuluui cumulativ
v posibil geenerat de reealizarea PII pentru DN
NDRA și din
d exploataarea
altor faccilități (prezzente și viito
oare), ampl asate în aprropiere imed
diată de șanntierul CNA
A “Kozloduii” –
exploataarea unitățiilor 5 și 6 ale
a CNA cuu putere terrmică cresccută (104%)), DFPСCN
NU, DFPPC
CU,
dezafectarea unitățților 1÷4 (Ц
ЦНРД), СП
ПИ, și o no
ouă putere nucleară (N
NPN). Efecctul cumulaativ
constă îîn evaluareaa efectelor care acționnează în com
mun și se reeferă la aceeiași compo
onente/factoori i
mediuluui înconjurăător în urma realizării ppropunerilorr investițion
nale prezenta
tate mai sus.
Ținând cont de faptul
f
de dezafectareea unitățilorr 1÷4 ale CNA ”Koozlodui” șii îndepărtaarea
combusstibilului nuuclear din bazinele
b
lorr de pe lâng
gă reactoaree până la rreducerea seemnificativă a
riscului de radiații de pe șantieerul CNA „„Kozlodui“ , precum și de efectelee așteptate potențiale
p
m
mici
(limitatee în zona de 2 km ZMPP
Z
a C
CNA) de laa NPN prev
văzută de llansare în exploatare, se
estimeaază că nu see așteaptă un
n efect com
mbinat asuprra componeentelor meddiului, biodiversității și un
risc de rradiații penttru populațiia.
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5

DE
ESCRIERE
EA MĂ
ĂSURILOR
R PREV
VĂZUTE PENTR
RU PRE
EVENIRE
EA,
RE
EDUCERE
EA SAU UNDE
U
EST
TE POSIB
BIL, PENT
TRU ÎNCE
ETAREA EFCTELO
E
OR
NE
EGATIVE ESENȚ
ȚILE AS
SUPRA MEDIULU
M
UO ȘI PLANUL
L PENTR
RU
RE
EALIZAR
REA ACESTOR MĂSURI

Pentru pprevenirea, reducerea sau compeensarea efecctelor negattive asupra mediului generate
g
dee la
realizareea și explooatarea PI din REIM, sunt propuse măsurii pentru adducerea la nivelul
n
minnim
rezonabbil a impacttului de la realizarea PI asupra diferitelor componentte și factorii ai mediuului
înconjurrător.
În Tabeelul 0-1 estte propus și un Plan ppentru realizzarea măsu
urilor, dezvooltat după componente
c
e și
factori ai mediuluui înconjurăător, prevăzzute pentru
u prevenireaa, reducereea sau dacăă este posibbil,
încetareea efectelor nocive esen
nțiale, sub aaspect radiaațional și nerradiațional, asupra med
diului, precuum
și un plan pentru executarea acestor
a
măsuuri. Ele sun
nt legate de: P – proiecctarea; C– construcțiile
c
e, Е
– exploaatarea, Î- înnchiderea.
PLAN PE
ENTRU REA
ALIZAREA MĂSURILOR
M
În confoormitate cu măsurile și fazele preevăzute, estee întocmit un
u plan penntru executaarea măsurillor,
prezentaat în Tabellul 0-1.
TABEL
LUL 0-1 PLAN
AN PENTRU EXECUTAREA
A MĂSURILO
OR

Nr
.

M
Măsuri

Peerioada
(ffaza) de
ex
xecutar
e

Rezultat
R

А
А/ Aspect neeradiațional

1.

2

3

L
La elaborareea Planuluii de organi zare a
luucrărilor dee construcții de către firma
dde construcții, în scheema de traansport
ooferită, dacă este possibil, a se limita
trraversarea unor localități de către
uutilajele grele de transp
port. dacă aaceastă
eeste inevitaabilă, trebu
uie asigurrată o
trraversare raapidă și lipsită de obstaacole a
loocalității, cu
c o vitezăă uniformăă (fără
ooprire și reduucere a viteezei).

С

Limitarea
L
em
misiilor noccive în aeruul
atmosferic
a
diin zona.
Reducerea
R
ccreșterii suplimentare a
nivelelor
n
dee zgomot în
n localitățile.
gestionare
g
efi
ficientă a deșeurilor.

U
Utilajele de construcții și
ș transport trebuie
m
menținute înn bună starre de funccționare
(pprezentare dovezi
d
penttru control tehnic
aanual realizatt)
F
Folosirea unor
u
utilajee și mașinni de
cconstrucții
moderne
cu
inddicatori
pperformante. Utilajele trebuie să coresspundă
tuuturor cerinnțelor tehnice contempporane,
sppecificațiilorr și normelo
or căror resppectare
eeste obligatorrie în UE.

С,, Е, и З

Prrotecția aeruului atmosferic din zonaa.
Asigurarea
A
uunor condiții de muncă
sigure.

С,,З

Prrotecția aeruului atmosferic din zona.
Limitarea niveelului de polluare sonică.
Prrotecția sănnătății perso
onalului și a
po
opulației dinn zona.

REZUMA
AT NON‐TEHN
NIC,

PAG
G. 92

REEZUMAT NON-TEHNIC AL
ДО
ОВОС PROPUN
NERII INVESTIȚ
ȚIONALE „CO
ONSTRUIRE DE
EPOZIT NAȘIO
ONAL FINAL D
DE ÎNGROPAR
RE DEȘEURI
RADIO
OACTIVE DE S
SLABĂ ȘI MED
DIE ACTIVITA
ATE – DNDRA““

С,, З

Prrotecția aerrului, solullui, sănătățiii
peersoanelor anngajate în zo
ona.

4

A nu se adm
mite supraîncăărcarea mijlooacelor
dde transport cu
c pământ șii pietriș. Mijlloacele
dde transport trebuie săă fie acopeerite la
trransportul de cantități de
d pământ exxcavat,
m
materiale de
d
construccții, deșeuuri de
cconstrucții, ettc.

5

R
Regimul de luucru a nu ad
dmite mersull în gol
aal motoarelorr utilajelor dee transport.

С,, Е, З

Prrotecția aerrului, solullui, sănătățiii
peersoanelor anngajate în zo
ona.

S
Suprafețele de
d depozitare în aer lliber a
m
materialelor de constru
ucții în vraac (cu
pprecădere nissip) și deșeu
urile de consstrucții,
înn condiții de vânt și vrem
me uscată stroopite

С,, З

Im
mediat duppă finalizarrea lucrărillor de
cconstrucții, suuprafețele dee depozitare pentru
m
materiale de construcții în
î vrac urmeează să
fi
fie curățate (rrecultivate).

С,, З

A nu se permite scurgeri accidenttale de
uuleiuri, produuse petrolieree, etc.
Înn cazuri de scurgeri a se lua măsuri
im
mediate peentru localizzarea și ttratarea
uulterioară a accestora.
P
Pe durata coonstrucțiilor a se folosi toalete
cchimice pânnă la consstruirea cannalizării
ppentru ape feccaloid-menajjere pe obiecctiv.
A se întocmii autorizații noi/înlocui cele în
vvigoare confform Legii apelor, la aapariția
uunei asemeneea necesități.
S
Sistemul de canalizare a se execuuta din
m
materiale caare asigură în mare m
măsura
im
mpermeabiliitatea.
Innstalațiile ViK
V
fabricatte din betonn a se
pproiecta cu beeton imperm
meabil.

C,, E, З

Reducerea
R
ggradului de poluare a
aeerului atmosfferic cu praff.
Prrotecția
ssănătății
personaluluii,
assigurarea unnor condițiii de muncă
sigure.
Prrotecția aeerului atm
mosferic de
co
ontaminare ccu praf, în urrma eroziuniii
dee vânt.
Gestionarea
G
ddeșeurilor.
Prrotecția sollului, apelo
or subterane
îm
mpotriva conntaminării.

6

7

8

9
10
11
12

13

14

15

16

A se prevedde un teren
n special ddestinat
uutilajelor de construcții folosite,
f
caree nu va
ppermite contaaminarea apeelor de supraafață și
a celor subterrane cu produ
use petrolieree.
S
Se construi o rețea de canalizare
c
seeparata
ppentru apelee fecaloid-m
menajere și pentru
ccele pluviale.
P
Proiectarea și
ș construireea unui sisttem de
m
monitorizare a apelor subterane,
s
c are va
fu
funcționa pe durata explo
oatării și încchiderii
fa
facilității.
A
Aplicarea unnei tehnolog
gii de execuutare a
luucrărilor de excavare fărră provocareea unor
pprocese de allunecări de teren
t
și la im
mpactul
ccutremurelor..

П, С

Prrotecția soluului și apelor împotriva
co
ontaminării.

П, С, З

Respectarea
R
tuturor
cerințeloor
no
ormative cu pprivire la pro
otecția apeloor
dee suprafață șii a celor subterane
Prrotecția împpotriva pen
netrării unoor
po
oluanți în apele subtterane și înn
măruntaiele
m
păământului.
Neadmiterea
N
unor scurgeeri. Protecția
so
olului și a appelor subteraane împotriva
co
ontaminării.
Neadmiterea
N
contaminării cu produse
peetroliere a solurilor, apelor de
su
uprafață și a celor subteraane

П, С

П, С

П, С

П, С

Prrevenirea coontaminării a apelor de
su
uprafață și a solurilor.

П,С,Е, З

Asigurarea
A
uunui control eficient a
apelor.
Prevenirea
co
ondiției
co
ontaminării.

С

Asigurarea
A
pparametrilor de proiect de
du
urabile ale paantelor depo
ozitului.
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17

18

19

20
21
22

23

24

25

R
Realizarea proiectului de monittorizare
ggeodezică înnainte de a mișcări lor și
ddeformațiilor și elaborareea unui proiiect de
m
monitorizare geodezică dee exploatare..
H
Humusul trebbuie depozitaat separat dee restul
ppământului.
V
Valorificarea unei canttități maxim
me de
reezerve de huumus la perrturbarea minnimă a
solurilor terennurilor vecin
ne.
U
Utilizarea maaximă a păm
mânturilor exxcavate
ppe șantierul PI
P la executarea planificăării sale
vverticale. Utillizarea maximă a unei păărți din
eele la șantieru
rul DNDRA pentru terassament,
m
modelarea devierilor
d
dee construcțiii și la
reecultivarea
R
Recultivarea
teritoriului
afectatt
de
cconstrucțiile, șantiere temporare pentru
ccantități de pământ
p
și reestituirea acooperirii
solului și a ceelei vegetale afectate .
C
Consolidarea terenurilo
or afectatee cu
vvegetație de iarbă,
i
vegetațție locală.
E
Executarea
recultivăriii
biologicce
și
semănarea cu
c specii de
d iarbă pootrivite,
im
mplementareea proiectului de amennajarea
laandshaft-ului teritoriului
N
Neadmiterea contaminăriii solurilor diin afara
cu materiaale de
teeritoriului șantierului
ș
cconstrucții, acumularea de pămânnt sau
ddeșeuri.
Înnainte începeerii lucrărilor de construccții din
oorice etapă de
d realizare a PI, spațțiile de
cconstrucții treebuie examin
nate și descop
operirea
uunor animaale slab saau încet mobile
(eeventual amfibieni și rep
ptile), ultimeele a se
înndepărta în mod sigur pentru perssoanele
reespective șii a se eliberaa în teritorii vvecine,
oocupate cu pomi sau
u în alte hhabitate
ppotrivite din zona, suficiient de îndeepărtate
dde suprafețele care urmează ssă fie
cconstruite.
A se elaboraa un proiecct de amenaajare a
zzonei cu spații verzi și proiect de recuultivare
și cu
bbiologică, ele
e
fiind coordonate
c
sppecialiști ornitologi, biologi,
b
innginerii
fo
forestieri, etcc., care să acorde recom
mandări
ppentru dezvooltarea duraabilă a sisttemului
eecologic, resspectiv penttru biodiverrsitatea
ddin zona.

П, С

Controlul stabbilității mediului geologic
și a clădirilor și facilitățilo
or construite.

С

Păăstrarea strattului de hum
mus.
Prrotecția soluurilor nu doarr de teritoriuul
șaantierului, cci și a celor de pe
teerenurile anexxe.

П, С

Restituirea
R
lanndshaft-ului din zona.
Gestionarea
G
ddeșeurilor.

П, С,З

Restituirea
R
accoperii solulu
ui afectate și
ș
a landshaft-uluui.

П, С

Păăstrarea vegeetației tipice pentru zona.

З

Păăstrarea vegeetației tipice pentru zonaa.
Păăstrarea landdshaft-ului.

С,, З

Prrotecția solur
urilor.
Gestionarea
G
ddeșeurilor.
Păăstrarea landdshaft-ului.

С,,

Prrotecția
sppeciilor
de
d
îm
mpotriva
distrugerii.
biiodiversitățiii.

З

Păăstrarea bioddiversității în
n zona.
Modelare
M
esteetică a zonei cu privire la
laandshaft-uluii.
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D
Dacă constrrucția de facilități, clădiri
aauxiliare și a infrasstructurii aaferente
D
DNDRA și pregătirea pentru
p
explooatarea
uurmează a începe în perio
oada reproduucere a
ppăsărilor (sfâârșitul lunii martie
m
– lunaa iulie)
teerenul trebuuie examinatt (întregul șantier
„„Radiana”) pentru constaatarea prezennței sau
liipsei de cuiburi cu păsări, iiar la
înnregistrarea unor asemenea, întrepriinderea
m
măsurilor reespective ”de salvare”” prin
m
mutarea acestora în bioto
opuri asemănnătoare
situate la o diistanță sigurăă.
A se asiguura un co
ontrol rigurros și
ggestionarea efficientă a deșeurilor geneerate în
ddiferitele periioade de reallizare a DND
DRA.
D
Deșeurile dee construcții, după finaalizarea
luucrărilor de construcții, a se transpporta la
ddepozite penttru materiale de construcțții.

A se încheiaa contracte cu
c firme liccențiate
ppentru transpportul și traatarea ulteriioară a
ddeșeurilor peericuloase, co
onform art. 35 din
L
LGD.
S
Să fie prevăzzute spații peentru colectaarea, și
uunde va fi necesar – pentru
p
depoozitarea
teemporară a deșeurillor neradiooactive
(ddeșeuri menaajere, din pro
ocesul de prooducție
sau periculooase) până la transpportarea
aacestora de căătre firmei sp
pecializate.
D
Depozitele și unitățilee de deppozitare
teemporară a diferitelor tipuri de ddeșeuri,
trrebuie
reaalizate
și
exploatatte
în
cconformitate cu cerințele normative.
E
Elaborarea
unor
insstrucțiuni
pentru
m
manipularea în siguran
nță a substtanțelor
ppericuloase și respectareaa strictă a accestora.
(L
La realizareea lucrărilor de construucții pe
oobiectiv, la pozarea
p
pavaajului din assfalt, la
aactivitatea laboratoarelo
or, etc. ttrebuie
reespectate cu
c
strictețee toate ceerințele
cconform БХТ
ТПБ. )
G
Garantarea cerințelor
c
leg
gate de deppozitele
ppentru
păăstrarea
substanțelorr
și
aamestecurilorr chimice.
A se ggaranta
ccerințele legaate de maniipularea maateriilor
pprime și maaterialelor su
ub formă dee praf,
liivrate în saaci de hârtiie sau polim
merice,
ddepozitarea potrivită a substaanșelor
ppericuloase.

С

Saalvarea geneerațiilor noi ale păsăriloor
dee distrugere.

П, С, Е,
З

Prrotecția soluurilor și apellor împotriva
co
ontaminării.

С,,Е (la
lu
ucrări
dee
reeparații)
, З.
З
П,С, Е,З

Gestionarea
G
ddeșeurilor.
Aducerea
A
laa minim a impactuluui
assupra mediullui
(P
Protecția soluurilor și apelor)

П,С, Е,З

Asigurarea
A
ggestionării eficiente a
deeșeurilor șși protecția mediuluui
în
nconjurător.
Prrotecția zonnei și tereenurilor sale
afferente împootriva contam
minării.

П,С, Е,З

Asigurarea
A
ggestionării eficiente a
deeșeurilor.
Prrotecția zonnei și tereenurilor sale
afferente împootriva contam
minării.
Prrevenirea risscului de săn
nătate pentruu
muncitorii
m
de pe obiectiv.

С,, Е,З

П,С,Е,З

Gestionarea
G
ddeșeurilor. Aducerea la
minim
m
a impaactului asupraa mediului.

Asigurarea
A
uunor condiții de muncă
sigure persoonalului și prevenirea
riscului de sănnătate.
respectarea
Control
rigguros
la
ceerințelor noormative diin domeniuul
su
ubstanțelor șși amestecurrilor chimice
peericuloase.
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L
La aprovizioonarea mateeriilor primee și a
m
materialelor pentru
p
desfăășurarea acttivității
laa obiectiv, elle trebuie însoțite de cert
rtificate
dde analiză, Fișe de siguraanță, Instrucțțiuni de
aaplicare în condiții
c
de siguranță, innclusiv
m
măsurile de întreprins
î
în cazuri de sccurgeri,
pprăfuire
ș
și
deterio
orarea
săănătății
ppersonalului. Fiecare ambalare
a
orriginală
trrebuie să fiee cu eticheta cu date refeeritoare
laa riscul de sănătate și
ș cel ecoloogic și
m
măsurile de siguranță.
Înnaintea începperii lucrărilor de constru
rucții la
D
DNDRA treebuie elabo
orate măsuri
rile de
ggestionare și organizare pentru depoozitarea
înn condiții de
d siguranță a substanțțelor și
aamestecurilorr chimice peericuloase uttilizate,
(iinclusiv voppsele, combu
ustibil și uleeiuri de
uungere), resppectându-se toate cerințeele ale
leegislației în vigoare.
v
L
La laboratoruul de pe lâng
gă DNDRA ttrebuie
reealizată o încăpere speciială separată pentru
suubstanțele șii amestecuriile chimice, cea ce
ccorespunde ceerințelor norrmative.
Înnainte de laansare în exp
ploatare a sppațiilor
dde depozitaree a substanțellor și amesteecurilor
cchimice periiculoase, trebuie realizzată o
eevaluare penntru depoziitarea acestoora în
ccondiții de siguranță și documeentarea
reezultatelor, conform cad
drului norm
mativ în
vvigoare.
P
Pe durata coonstrucțiilor, pentru asiggurarea
siguranței personale
p
a muncitorillor de
ppoluarea fonnică, trebuie folosite m
mijloace
de
protecție
ppersonale
împpotriva
zzgomotului.
R
Respectarea tuturor instrucțiunilorr
de
siguranță și sănătate în
n muncă
și de
securitatea împotriva
pentru
î
incendiilor
i
ddiferitele tipuuri de locuri de
d muncă.
T
Toate lucrărrile de construcții și montaj
trrebuie confformate cu cerințele m
minime
leegate de conndițiile de muncă
m
sănătooase și
sigure.
R
Respectarea tuturor
t
cerin
nțelor referitooare la
aasistența meddicală preven
ntivă în legăttură cu
reegimurile fizziologice de muncă și oddihnă și
nnormelor fiziologice de
d manopeeră cu
ggreutăți. Foloosirea strictăă a mijloaceelor de
pprotecție perssonale și coleective prevăzzute.
Innstruiri obliggatorii de către specialiiști în
ddomeniul sănnătății cu privire la sănăttatea și
siguranța în munca.
m

С,, Е, З

Prrevenirea risscului de săn
nătate pentruu
peersoanele angajate la
l
obiectivv.
Prrotecția sănnătății perso
onalului și a
mediului
m
încoonjurător.

С

Prrevenirea risscului de săn
nătate pentruu
peersoanele anggajate la obiectiv.
Neadmiterea
N
ubstanțelor și
ș
acțiunii su
am
mestecurilor periculoasee în mediuul
în
nconjurător.

Е,, З

Prrevenirea risscului de săn
nătate pentruu
peersonalul.
Protecția
sănătățiii
peersonalului
și
a
mediuluui
în
nconjurător.
Prrevenirea risscului de săn
nătate pentruu
peersonalul
angajat laa obiectivv.
Prrotecția sănăătății muncito
orilor.
Neadmiterea
N
iimpactului su
ubstanțelor și
ș
am
mestecurilor
periculoaase
asupra
mediului.
m

С,, Е, З

С,, З

Asigurarea
A
uunor condiții de muncă
sigure și sănăttoase pentru personalul.

П, С, Е

Asigurarea
A
uunor condiții de muncă
sigure pentru ppersonalul.

С,, З

Reducerea
R
risscului de săn
nătate pentruu
muncitorii.
m

С,, Е, З

Reducerea
R
risscului de săn
nătate pentruu
muncitorii.
m
Prrevenirea risscurilor de săănătate.

С,, Е, З

Prrevenirea rriscurilor de
d
sănătatee,
assigurarea unnor condițiii de muncă
săănătoase și siigure
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44
45

46

47

E
Examinările medicale prreventive reealizate
m
minim o dată pe an în legătură cu actiivitățile
pprestate.
R
Regimul dee muncă și
ș odihnă pentru
ddiferitele locuuri de muncă (vibrații, ppoluare
fo
fonică, etc.), se va determ
mina astfel înncât să
ppermită preveenirea riscuriilor de sănătaate.
A se menținee în bună staare o trusa dde prim
aj
ajutor pentru acordarea prrimului ajutoor
D
Dacă la realizzarea lucrărillor de constrrucții și
aamenajare a teritoriuluii
se desscoperă
sttructuri și artefacte
a
caree prezintă sem
mne de
vvalori culturrale, activittatea se ssistează
im
mediat și see aplică cerrințele legisllației n
vvigoare.
B
B/Aspect rad
diațional

49

50

Prrevenția
ppentru
mu
uncitorii
diiagnosticare în timp util.

С,, З

Asigurarea
A
uunor condiții de muncă
săănătoase și siigure .

С,, Е, З

Acordarea
A
priimului ajutorr în timp utiil
a persoanelor vătămate.
Prrotecția monnumentelor cu
ulturale.

С

ș
și

С

Analiza
A
stăării radioeecologice a
șaantierului și a mediuluii înconjurătoor
și constatareaa conformității cu baza
no
ormativă dinn acest domen
niu

A se elabora și executta un Progrram de
m
monitorizare a stării radioecologgice a
șantierului și
ș mediuluii înconjurăttor în
pperioada de exploatare a șantieruluii și ZS
ddin DNDRA

Е,, З

Analiza
A
stăării radioeecologice a
șaantierului și a mediului înconjurătoor
și constatareaa conformității cu baza
no
ormativă dinn domeniul.

P
Program de protecție
p
împ
potriva radiațțiilor la
eexploatarea DNDRA.
D
Ev
valuarea exppunerii
ppersonalului la radiații în processul de
eexploatare și de închideree a depozituluui.

Е

A
Actualizarea evaluării condițiiloor
siguranță la exploatarea
e
DNDRA.
D

Е,, З

Asigurarea
A
protecției
împotriva
raadiațiilor îîn obiectiv
v, conform
m
ceerințelor bazzei normativ
ve și Licențeei
DNDRA.
D
R
Respectarea principiuluui
ALARA.
A
Asigurarea
A
protecției
împotriva
raadiațiilor înn obiectiv, a mediuluui
în
nconjurător șși a populațieei din zona.

A se continuua executareea Programuului de
suupravegheree radiologiică înaintee de
eexploatare
- pe șaantierul „Raddiana“ a stăriii
radiooecologice a aerului
a
atmoosferic,
apeloor subterane, solurilor,
vegettației

-

48

Е

în zonnele și puncttele prevăzutte ale
apeloor curgătoaree de suprafațăă din
jurul șantierului „Radiana“
„

de

C
C/ Altele

51

A
Asigurarea unor locurri de munncă în
pperioada connstrucțiilor și exploatăării și
oocuparea aceestora de către special iști cu
eexperiență neecesară în gestionarea acttivității
reespective.

С,,Е,З

Asigurarea
A
oocupării forțeei de muncăă.
Asigurarea
A
fuuncționării de
d calitate a
condițiiloor
faacilităților
DNDRA,
op
ptime pentruu procesele tehnologicee,
neeadmiterea uunui risc pen
ntru mediu și
ș
assigurarea unnui mediu de lucru și
ș
de
în
nconjurător
calitate
co
orespunzătoaare.
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C
Cursuri
peentru
ppersonalului.

creșșterea

callificării

С,, Е, З

52

53

54

Înn fazele urrmătoare dee proiectaree a se
eelabora, iar la închiderre a se acctualiza
pperiodic:
- Program
pentru
monittorizare
neradiațioonală și radiaațională
- - Plan penntru cazuri dee urgență
Înn fazele urm
mătoare de prroiectare a see lua în
cconsiderare toate recomaandările și m
măsurile
aadresate de către
c
experțiii în cadrul R
REIM,
ccu exercitarrea unui control riguuros și
ggestionare șaa executarea acestora pe durata
reealizării obieectivelor ale PI.

Е,,З

П,С,Е,З

Prrevenirea risscului de săn
nătate pentruu
muncitorii.
m
Protecția
sănătățiii
Crearea unor
muncitorilor.
m
u
condițiii
op
ptime pentruu procesele tehnologice și
ș
un
n mediu de lucru și încconjurător de
bu
ună calitate.
Prrevenirea riiscurilor peentru mediuul
în
nconjurător șși celui de luccru.

Prrevenirea riiscurilor peentru mediuul
în
nconjurător șși celui de luccru.

P- proiectate , С- con
nstrucții, ЕЕ exploatarre, З - Închi
hidere.

6

CO
ONCLUZIIA EXPER
RȚILOR

Prezentuul REIM – actualizare a Propunerrii investițio
onale a DP„RAO” penttru realizareea DNDRA, în
intravilaanul satuluii Harlets, municipiul
m
K
Kozlodui, județul Vratsa, este elaboorat de cătrre o echipăă de
experți independennți din „Eco
o Energoprooek” OOD,, pentru evaaluarea imppactului asu
upra diferiteelor
componnente și facttori ai mediu
ului înconjuurător, care la elaborareea REIM s--au bazat pee principiilee de
reduceree și prevennire a riscullui pentru m
mediu și săănătatea um
mană și penttru asigurarrea dezvoltăării
durabilee, conform normelor
n
dee calitate cuu privire la mediul
m
înconjurător în vvigoare din
n în țara.
REIM ddescrie și evaluează
e
im
mpactul PI asupra meediului și săănătății um
mane, incluzzând o analliză
detaliatăă, estimare și evaluaree a impactullui asupra tuturor
t
com
mponentelor și factorilo
or ai mediullui,
precum și aspectele care țin de
d sănătate și igienă, pe durata co
onstrucțiilorr, exploatăriii, închiderii și
controluului instituțiional următor al DNDR
RA.
REIM eeste întocmiit în conform
mitate cu ceerințele cadrului normaativ în vigoaare din mom
mentul de faață.
Sunt prropuse măssuri concrette pentru reeducerea, prevenirea
p
sau eliminaarea cât mai completăă a
efecteloor asupra mediului
m
și sănătății um
mane identtificate, ținâând cont dee efectele sinergetice
s
ale
fonduluui de radiațiii.
În anallizele și evvaluările im
mpactului P
PI asupra diferitelor
d
componente
c
e și factorri ai mediuului
înconjurrător, la proopunerea un
nor măsuri dde aducere la
l limită min
nimă posibiilă a impacttului negativv al
obiectivvului, sunt reflectate
r
co
onsultările pprimite, opin
niile exprim
mate și recom
mandările de
d la întâlnirrile
realizatee cu publicuul afectat, autoritățile
a
ccompetentee, instituțiilee și organelle cu priviree la elaboraarea
Caietuluui de sarcini actualizat pentru strucctura și con
nținutul REIIM, și respeectiv elaboraarea de RE
EIM
și ДОСВ
В, ca o partte integrantăă (anexă) accestuia.
REIM eeste întocmiit pe baza:
→ Caietullui de sarcin
ni actualizatt cu sfera dee cuprinderee și conținuttul REIM – 2014
→ Examinnări pe loc din
d zona terrenului șantiierului DNDRA.
→ Studii, proiecte, allte materialee.
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→ Inventaariere, analiză și evaluaare a inform
mației existeente legate dde întocmirrea raportuluui ,
(observvații și măsu
urări reale, studii științțifice, cerceetări, publiccații, analizăă de literatuură,
etc.).
→ Consulltări cu speccialiști.
→ Poziții ale unor orrgane comppetente în do
omeniul pro
otecției meddiului încon
njurător, opiinii
și recom
mandări alee instituțiilee afectate de
d realizareaa propuneriii investițion
nale, instituuții,
populațția locală și organele dee conduceree, ONG de mediu și alltele.
→ Metodiicile pentru
u evaluareaa și estimarea impactului obiecttivului, folo
osită de căătre
experții, după diiferitele coomponente ași mediu
ului înconjuurător și factorii
f
carre-l
influennțează.
→ Docum
mente normaative.
Au fostt realizate evaluări pentru impaactul potențțial al DNDRA în pperioadele de
d construccții,
exploataare și închhidere asup
pra componnentelor și factorilor mediului îînconjurătorr, persoaneelor
angajatee la obiectivv și populaația din zonaa și sunt prropuse măsu
uri pentru rreducerea, prevenirea
p
s
sau
eliminarrea cât mai completă a impactuluii identificatt, cu respecttarea tuturorr cerințelor și a legislației
ier,
europenne, precum și a Conveenția pentruu evaluarea impactului de mediu îîn context transfrontal
t
Espoo.
În REIM
M s-a făcut analiză ecologică a solluțiilor tehn
nologice alteernative ale construirii DNDRA, suunt
propusee o serie dee măsuri șii recomanddări pentru reducerea la minim a impactulu
ui obiectivuului
asupra m
mediului înconjurător și
ș garantareea siguranței depline a personaluluui și a popu
ulației din zoona
în periooadele de construcțiii, exploatarre și închiidere de DNDRA
D
suub aspect radiațional și
neradiațțional.
La gesttionarea efiicace a DN
NDRA nu s e așteaptă efecte negaative semniificative asu
upra mediuului
înconjurrător și prinn măsurile de
d siguranțăă prevăzutee se garantează neadmiiterea riscullui de sănăttate
pentru ppersoanele angajate
a
la obiectiv
o
și ppopulația diin zona.
Impactuul asupra diiferitelor co
omponente aale mediulu
ui înconjurăător și factoorii care-l in
nfluențează,, se
evalueaază ca neseemnificativ, cu sfera dde cuprindeere a impacctului în lim
mitele șanttierului penntru
propuneerea investiițională și terenul
t
situuat imediat lângă acessta, pe duraata construccțiilor, și laa o
exploataare normalăă și după încchiderea de DNDRA.
Nu se aașteaptă unn impact neeradiaționall semnificaativ asupra componenttelor și facctorii mediuului
înconjurrător, ținândd cont de măsurile
m
proppuse.
Nu se așteaptă efecte
e
radiaaționale assupra apelo
or, solului și terenurrilor, mediu
ului geologgic,
mântului, fo
olosinței teerenurilor, diversitățiii mineralee, diversităății biologiice,
măruntaaielor păm
obiectivvelor de im
mportanță isstorică și cculturală, obiectivelor
o
protejate dde o lege națională sau
s
internațțională, preccum și asupra sănătății personalulu
ui și a popullației din zoona de 30 km
m.
Rezultaatele de la evaluarea dozelor
d
în perioada de
d după încchidere a ddepozitului din Evaluaarea
prealabiilă de siguraanță arată că la o explooatare norm
mală, doza effectivă indivviduală pen
ntru persoannele
din poppulația nu depășește limita
l
de 00.3 mSv/a, stabilită de legislațiaa în domen
niul nuclearr și
recomanndările CIP
PR. Doza individuală e ste chiar su
ub 0.01 mSv
v/a. Conform
m art. 10 din Ordonanța
de sigurranță la gesstionarea deeșeurilor raadioactive, această
a
înseamnă că sunnt folosite cele
c mai bu
une
mijloacce posibile pentru gestionarea D
DRA și că expunerea
e
personalulu
p
ui la radiații se menține
la un niivel cât maai scăzut rezzonabil possibil de atin
ns.
DNDRA
A trebuie să
s asigure o protecțiee eficientă pentru săn
nătatea poppulației și pentru
p
meddiul
înconjurrător, împottriva impacctului potenț
nțial al deșeu
urilor radioactive îngroopate după închiderea sa,
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preveninnd distribuțția necontro
olată a substtanțelor radiioactive în biosfera,
b
priin bariera multiplă
m
și unui
complexx de măsurii tehnologicce și admini strative.
La consstruirea DND
DRA sunt aplicate
a
nouuă principii fundamentaale de gestioonare DRA
A, formulatee de
către М
МААЕ :
→ pprincipiul 1: Protecția sănătății um
mane;
→ pprincipiul 2:
2 Protecția mediului
m
înnconjurător;
→ pprincipiul 3:
3 Protecția în
î afara fronntierelor naaționale;
→ pprincipiul 4:
4 Protecția (neîmpovărrarea ) generațiilor viito
oare;
→ pprincipiul 6:
6 Baza națio
onală legisllativă;
→ pprincipiul 7:
7 Control assupra generrării de DRA
A;
→ pprincipiul 8:
8 Dependen
nțe între gennerarea de DRA
D
și gesttionarea aceestora;
→ pprincipiul 9:
9 Siguranța facilității.
S-a făcuut evaluaree a siguranțței facilitățiilor de sup
prafață de îngropare, ccare este o procedură de
evaluaree a comporrtamentuluii facilității de îngropaare, și în special, a im
mpactului său
s radioloogic
potențiaal asupra săănătății umaane și mediiului înconju
urător. La evaluarea
e
siiguranței se definesc căăile
de distrribuție a raddionuclizilo
or în mediuul înconjurăător și sunt evaluate eefectele pottențiale asuppra
sănătății.
În acestt sens, ultim
mul punct din
n analiza RE
EIM este lim
mita dozei efective in dividuale pentru
p
grup
pul
critic diin populațiia.
În REIM
M s-a dem
monstrat că
ă încărcareea cu doze a persona
alului în tiimpul exploatării nu va
depăși limitele, ap
probate în NPPIR-20012 și pracctic vor fi mult
m mai m
mici, conform cerințeelor
princip
piului ALAR
RA.
Monitorrizarea înaintea încep
perii exploaatării asigurră nivele de
d bază penntru determ
minarea tutuuror
modificcărilor suplim
mentare alee mediului îînconjurătorr, care pot fi
f legate de emisii de laa facilitateaa de
îngropaare.
Monitorrizarea în timpul exp
ploatării și după înch
hiderea facilității de îngropare este destinnată
demonsstrării faptullui că măsurrările reale din mediul înconjurăto
or nu anuleaază ipotezelle și estimărrile
ale evalluării siguraanței.
Așteptăările sunt că
c nu va fi prezentă n
nici o migra
are semnifiicativă de ssubstanțe radioactive
r
de
la faciliitatea de în
ngropare, în
î perioadaa sa de exp
ploatare și după
d
închiiderea sa în
n perioada de
controll. Menținerrea monito
orizării asiggură detectarea radio
onuclizilor specifici și lipsa unnor
modificcări statisticee importantte la niveleloor altor polu
uanți.
La evenntuale devieeri de la exploatarea nnormală, carre în condițții de controol și gestion
nare riguroase
sunt aduuse la miniim, ele sun
nt nesemnifficative sau lipsesc – s-a
s respecttat criteriull de dozaree la
exploataare normallă. Pentru
u cazurile dde urgență, prevăzute în proiect,, sunt luatee măsuri care
c
garanteaază rezistennța DNDRA
A fără pierdeere de sistem
me, structurri și componnente. Acesste evenimeente
sunt dee probabiliitate mică, datorita m
măsurilor prreventive și
ș administrrative, dar cu conseciințe
radiologgice așteptaate, la care limita
l
de dooză pentru o persoana din populațția este deteerminată la un
nivel dee până în 1 mSv/a.
m
Sunt exxaminate șii evaluate consecințelle din cazuri de urgență, ținânnd cont de caracteristtica
ambalărrii cu DRA și tipul form
mei, de actiivitățile carre trebuie prrestate în tim
mpul exploatării. Cel mai
m
probabil caz de urggență cu con
nsecințe raddiologice este scăparea, căderea unnui containeer. În RIAS s-a
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făcut o analiză dettaliată a accestui caz dde urgență de
d proiect pentru conțținutul max
xim de difeeriți
radionuuclizi din am
mbalarea cu DRA.
S-a prevvăzut controolarea în tim
mp a cazurillor de urgen
nță de proieect și aplicarrea măsurilo
or de proteccție
respectiive, care reealmente arr putea perm
rmite reducerea esențiaală a dozeii individualle conservaativ
evaluatee. Sub contrrol este și contaminare
c
ea radioactiv
vă de supraafață în urm
ma oricărui caz
c de urgeență
de proieect.
În ciudda conservaatorismului excesiv, reezultatele de
d la evalu
uarea dozellor în perio
oada de duupă
închiderrea depozituului arată că
c la o evolluție normaală, doza efeectivă indivviduală pen
ntru persoannele
din popuulația nu deepășește 0.0
01 mSv/a , aadică este im
mplementatăă cea mai buună practicaa posibilă.
Ținând cont de caracteristiciile radiaționnale ale am
mbalărilor cu deșeuri radioactivee, care vorr fi
RA și de ev
valuările preezentate pen
ntru impactu
ul CNA „K
Kozlodui“ assupra mediuului
îngropaate în DNDR
înconjurrător, dupăă evaluareaa de experrtiză nu se
s așteaptă
ă un efecct cumulattiv în zonnele
supraveegheate ale celor
c
două obiective.
o
A
Aceasta se deduce
d
natu
ural ca o conncluzie din cauza faptuului
că nu ssunt prezentte emisii directe de g aze și lichiide în perio
oada de expploatare a DNDRA
D
șii în
perioadaa de după înnchiderea saa.
Sunt annalizate și evenimente
e
(cazuri de urgență), care
c
nu sun
nt examinatte în proiecct, pentru a se
înțelegee și evalua posibilitatea
p
a facilității a face față unui
u
asemen
nea evenimeent.
Pe bazaa analizelorr efectuate și a evaluăării impactu
ului asupra tuturor com
mponentelo
or și factoriilor
mediuluui înconjurăător, inclussiv cele leegate de prrotecția div
versității biiologice, prrovocat de la
realizareea PI „Connstruirea deepozitului fi
final naționa
al pentru în
ngroparea ddeșeurilor radioactive
r
de
slabă șii medie acttivitate – DNDRA“,
D
allegerea priioritară a unei tehnoologii de în
ngropare este
e
reprezeentată de depozitul fin
nal TIP TR
RANȘEE peentru asigu
urarea uneii siguranțeii mai mari..
Având în vedere concluziile
c
efectuate șși măsurile propuse în
n REIM de către expeerții, legate de
reducereea, prevenirea sau elim
minarea câtt mai posib
bilă a impacctului identtificat asuprra mediuluii și
sănătății umane, descrise
d
dettaliat în caapitolul 9 din
d REIM, care asiguură respectaarea strictă a
normeloor de siguraanță referito
oare la meddiul înconju
urător din legislația
l
bbulgară și europeană,
e
, și
prevenirrea efecteloor nefavorab
bile asupra sănătății po
opulației și a muncitorrilor, precum
m și evaluaarea
realizatăă a compattibilității PI cu obiectuul și scopurrile de protecție a zonnelor protejaate, propunnem
Consiliuului suprem
m de mediiu de expeerți de pe lângă MM
MA, a aprooba realizarrea propuneerii
investițiionale penttru „Constrruirea unu
ui depozit final
f
național pentruu îngroparea deșeuriilor
radioacctive de slab
bă și mediee activitate - DNDRA““
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realizat în fazza „Caracterrizare șantieere”
[58] Sttudii inginerrești – geollogice și hiidrogeologicce pentru construirea ddepozitului final națioonal
peentru îngropparea de DR
RA cu slabăă și medie activitate,
a
MGU
M
"Sf. Ivvan Rilski ", 2007 Studdiul
esste realizat în
î faza „Carracterizare șșantiere”
[59] Orrdonanța prrivind proteecția împotrriva radiațiilor la activ
vități cu suurse de radiiații ionizannte,
puubl. MO nr. 74/24.08.2004
Kozlodui
[60] Prrofil de Marrketing al municipiului
m
[61] Prrogram penttru dezvoltaarea turismuului în perio
oada 2008-2
2011, municcipiul Kozlo
odui
[62] Addresă de laa Direcția județeană "Agriculturră" – orașu
ul Vratsa, M
Ministerul agriculturiii și
aliimentelor, 747/26.05.0
7
09
[63] Addresă de la Direcția reg
gională a păădurilor – Berkovitsa,
B
Agenția
A
de sstat de pădu
uri, Consiliuului
dee miniștri, nr.
n de ieșire Вг-19/01.066.2009
[64] Addresă de la Agenția
A
de stat de silviicultură – Oriahovo,
O
nrr. de ieșire 6617/06.07.2009
[65] Addresă de laa Serviciul municipal dde "Agricu
ultură" – orașul Kozloddui, Direcțiia județeannă "
Aggricultură " – orașu
ul Vratsa, Ministeru
ul agricultu
urii și alim
mentelor, nr.
n de ieșșire
2884/06.07.2009
[66] Addresă de la Direcția reegională dee silviculturră - Berkovitsa, Agențiia de stat de
d silvicultuură,
Coonsiliului dee Miniștri, nr.
n de ieșiree NDG-08/17.07.2009
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[67] Addresa de laa Agenția de stat dee silvixulurră, Conisliu
ului de miiniștri, nr. de ieșire 929
2115/17.07.2009
[68] Addresa de la Muzeul
M
isto
oric regionaal din orașull Vratsa, cu nr. de ieșiree 27/03.06.2
2009
[69] Addresa de la MMA,
M
cu nr.
n de ieșire 48-00-566//13.07.2009
9
[70] Addresa de la Istitututl național de ppăstrare a valorilor
v
cullturale, Minnisterul cultturii, cu nr. de
ieșșire1316/099.06.2009
[71] Addresa de la AEMÎ,
A
MM
MA, cu nr. dde ieșire 53--00-2840/29
9.05.2009
[72] Addresa de la Ministerulu
M
ui român de mediu, cu nr.
n de ieșiree 7439/EGU
U/16.11.2009
on
[73] Nootification to
t an affectted party off a proposed activity under
u
articlee 3 of the Convention
C
Ennvironmentaal Impact Assessment
A
t in transbo
oundary con
ntext about Investment Proposal for
Im
mplementatiion of National Dispoosal Facility
y for Low and
a Intermeediate Leveel Radioacttive
W
Waste, SERA
AW, 2009 trimisa la MMA prin adresă DP
D RAO cuu nr. de ieeșire GU-О
ОК2669/24.07.2009
[74] Addresă de la MMA,
M
cu nr.
n de ieșire 26-00-1223
3/20.11.200
09
[75] Raaport pentruu executareaa fazei 4 „C
Confirmareaa șantierului pentru НХ
ХРАО”, DP RAO, 20111
[76] Prroiect de iddee НХРАО
О în două variante, elaborate
e
dee consorțiuul Wentingh
house Electtric
Sppania, DBE Тесhnology
y și Enresa;; 2012;
[77] M
Multiatribute evaluation
n and recoommendatio
ons to SER
RAW, (оцеенка и препоръки към
к
ДП
ПРАО) too SERAW,, elaboratee de consorțiul Wen
ntinghouse Electric Spania, DBE
Теесhnology și
ș Enresa; 20
012;
[78] Prroiect tehniic НХРАО pentru șanntierul ”Raadiana“, elaborate de cconsorțiul Wentinghouuse
Ellectric Spannia, DBE Теесhnology ș i Enresa; 20
01З
[79] Evvaluare inteermediară de
d siguranțăă, dezvoltattă de conso
orțiul Westin
inghouse Ellectric Spannia,
DB
BE Тесhnology și Enreesa; 2014
[80] ПУ
УП-ПРЗ peentru obiectivul НХРА
АО de pe șan
ntierul „Rad
diana“, 20122;
[81] Evvaluare preealabilă dee siguranță a НХРА
АО, ДПРАО
О, 2013, raportul faace parte din
doocumentațiaa care însoțeește cererea pentru apro
obarea șantiierului selecctat;
[82] Raaport privinnd posibilităățile de apllicare a uno
or măsuri dee protecție a populațieei în cazuri de
urrgență gravee cu radiații, ДПРАО, 2013, rapo
ortul face parte din doccumentația care însoțeește
ceererea pentruu aprobareaa șantieruluii selectat;
[83] Prrogram penttru monitorizarea de raadiații înain
nte de monittorizare a deepozitului național
n
penntru
deeșeuri radiooactive; ДП
ПРАО, 20133, program
mul face parrte din doccumentația care însoțeește
ceererea pentruu aprobareaa șantieruluii selectat;
[84] Prrogram penntru monitorizarea hiddrogeologicăă înainte de exploatarre a depoziitului națioonal
peentru deșeuuri radioacttive; ДПРА
АО, 2013, programul face partee din docu
umentația care
c
însoțește cereerea pentru aprobarea
a
șșantierului selectat;
[85] Prrogram penntru monitorrizarea siessmică înain
nte de explo
oatare a dep
epozitului național
n
penntru
deeșeuri radiooactive, ДП
ПРАО, 20133, program
mul face parrte din doccumentația care însoțeește
ceererea pentruu aprobareaa șantieruluii selectat;
[86] Caaiet de sarccini pentru monitorizar
m
re geodezicăă înainte dee exploataree a șantierului „Radianna“,
ДП
ПРАО, 20113;
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[87] Caaiet de sarccini pentru monitorizaare siesmiccă înainte de
d exploataare a șanterrului Radiaana,
ДП
ПРАО, 20113;
[88] Deetailed Proggrammе for Realizatioon of the Hydrogeolo
H
ogical Moniitoring and
d Geochemiical
Annalysis, 20013, raportt al consoorțiului Nattional Nuclear Laborratory, UK
K and Brittish
Geeological Survey
S
pe baza unuii contract cu ДПРАО pentru executarea monitorizăării
hidrogeologicce înainte de exploataree pentru șan
ntierul „Rad
diana“;
[89] Prreliminary Hydrogeolo
H
gical modell for the Raadiana Site, 2013, raporrt al consorțțiului Natioonal
Nuuclear Labooratory, UK
K and Britiish Geologiical Survey
y pe baza uunui contracct cu ДПРА
АО
peentru executtarea monito
orizării hidrrogeologicee înainte de exploatare ppentru șantiierul „Radiaana
“;
[90] Deesign of thhe Overall Моnitorinng System Including Vadose Zoone and Saaturated Zoone
(A
Aquifer) Moonitoring, 2013,
2
raporrt al conso
orțiului National Nucleear Laboraatory, UK and
a
Brritish Geoloogical Surveey pe baza unui contraact cu ДПР
РАО pentruu executareaa monitorizăării
hidrogeologicce înainte de exploataree pentru șan
ntierul „Rad
diana “;
[91] Coonstruction of Vadosee Zone Мооnitoring Systems, 20
013, raport al consorțiului Natioonal
Nuuclear Labooratory, UK
K and Britiish Geologiical Survey
y pe baza uunui contracct cu ДПРА
АО
peentru executtarea monito
orizării hidrrogeologicee înainte de exploatare ppentru șantiierul „Radiaana
“;
[92] Сооnstruction of the Satu
urated zone (Aquifers) Monitoring
M
System, 20013, raport al consorțiuului
Naational Nucclear Laborratory, UK and British
h Geologicaal Survey ppe baza unu
ui contract cu
ДП
ПРАО penttru executarrea monitorrizării hidrogeologice înainte de exxploatare pentru șantieerul
„R
Radiana “;
[93] Prrogram penttru monitorrizare radiollogică înain
nte de explo
oatare a șanntierului „Raadiana“, 2013,
rapport al Tita Consult OO
OD pe bazaa unui contrract cu ДПР
РАО pentruu executareaa monitorizăării
radiologice înainte
î
de exploataree pentru șantierul
ș
„R
Radiana“; procese verbale
v
penntru
exxecutarea coontractului;
[94] Prroiect de luucru pentru mutarea unnei secțiuni din linie electrică
e
EL
LBA 20 kV, proprietatte e
firrmei CEZ Elektrorazpr
E
redelenie AD
D 2013
[95] Prroiect ideee pentru mutarea
m
uunei secțiuni din caanal de irrigații caree traverseaază
șaantierul,,Raddiana”; 2013
3;
[96] ПУ
УП-Plan parcelar
p
pen
ntru mutareea unei seecțiuni din canal de irigații carre traverseaază
șaantierul,,Raddiana "; 201
13;
[97] Caaiet de sarciini pentru dezvoltarea
d
Caietului de
d sarcini peentru mutareea unei secțțiuni din caanal
dee irigații carre traverseazză șantierul ,,Radiana "; 2013;
cu
[98] Prroiect de luccru de cond
ductă pentruu apă potab
bilă și puț de
d contorizaare pentru alimentarea
a
appă a șantierrului „Radiaana“ și muttarea unei secțiuni din
n conductă pentru apăă potabilă care
c
traaversează șaantierul,,Raadiana “; 20 13;
[99] ПУ
УП- Plan parcelar peentru mutarrea unei seecțiuni din conductă ppentru apă potabilă care
c
traaversează șaantierul,,Raadiana "; 20 13;
[100] Prroiect de luccru pentru construirea
c
ddrumului temporar de acces
a
la șanntierul „Rad
diana“, 20133;
[101] Prroiect de luccru pentru construirea
c
uunui gard in
ndustrial pe șantierul „R
Radiana“, 2013;
2
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[102] Sttudii inginerești – geollogice și hiidrogeologice pe câmp
p și analize de laborattor realizatee în
paartea plană a șantierullui „Radianna“; raport elaborat dee GI-BAN pe baza contractului cu
ДП
ПРАО, auggust 2011;
[103] Fooraje litograafice pe axaa longitudinnală a modu
ulelor de depozitare alee НХРАО de
d pe șantieerul
„R
Radiana“ peentru precizzarea cotei dde așezare a sedimenteelor pliocenne, raport elaborat de GIG
BA
AN pe bazaa contractulu
ui cu ДПРА
АО, noiemb
brie 2012;
[104] Raaport pentruu executareea a unor pprofile geologo-hidrogeeologice a platoului de
d pe șantieerul
„R
Radiana“ lâângă fl. Du
unărea, rapoort elaboratt de Prof. Dr, Șt. Yoordan Evlogiev, pe baaza
coontractului cu
c ДПРАО,, decembriee 2012;
[105] esstimarea peericolului de
d inundaree și eroziu
unea de fl. Dunărea a șantierullui ,,Radianna"
d slabă și medie activitate, rapo
ort elaborat de Prof. Dr.
D Șt. Dimccho
peentrudepozitt de DRA de
Evvstatiev și Prof.
P
Dr. Șt. Yordan Evvlogiev, pe baza
b
contracctului cu ДП
ПРАО, maii 2011;
[106] Evvaluarea modificării
m
nivelului
n
appelor subteerane ale șantierului
ș
"Radiana" la o creșttere
cu
maximă a nivvelului fl. Dunărea;
D
raaport elaborrat de Prof.. Ilia Yotovv pe baza contractului
c
ДП
ПРАО, maii 2011;
[107] Reezultate de la monitorrizarea radiooecologică a CNA „K
Kozlodui”––2010, 2011
1, 2012, 2013,
Raaporturi anuulae CNA „Kozlodui” E
EAD, 2013
[108] Raaport pentruu evaluareaa impactuluui de mediu
u a propuneerii investițiionale „Con
nstruirea unneii
puuteri nuclearre noi de ulltima generrație pe șanttierul CNA “Kozlodui””, “CNA Kozlodui-put
K
teri
nooi” EAD , 2013
[109] EIIA Report on
o impact degree
d
assesssment of th
he investmeent proposaal “Construcction of a new
n
nuuclear capaccity of the latest geneeration at the
t Kozlod
duy NPP Siite, with th
he subject and
a
puurposes of protection
p
and
a protecteed zones. “K
Kozloduy NPP
N – New Nuclear Caapacity” EA
AD,
20013
[110] Reeport on thhe elaboratio
on of a hyddrogeologiccal map of the regionn of the nattional dispoosal
facility at the Radiana Siite, 2014
[111] Reegulation on
o emergen
ncy planninng and emeergency preeparedness in case of nuclear and
a
radiological emergencies
e
s, promulgaated SG № 94/11.2011
9
[112] IC
CRP Publicaation 103, In
nternationall Commission on Radio
ological Prootection, 2007
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7.1

LIST OF THE APPLICABLLE BULGA
ARIAN
DOCUM
MENTS, DOCU
UMENTS OF EBRD, IC
CRP AND IA
AEA

AND

INTERN
NATIONAL

REGULATO
ORY

BULG
GARIAN ACTS
A
1. Environm
mental Protecction Act, S
SG No 91/20
002, last am
mended SG 222/11/03.20
014
2. Act on Safe
S
Use off Nuclear E
Energy, SG
G No 63/28
8.06. 2002,, last emen
nded SG No
N
68/02.08.22013
3. Protected Territories Act, SG Noo 133/1998, last amendeed SG No 666/26.07.2013
4. Health Acct, SG No 70//2004, last am
amended SG No 1/03-01-2014
5. Law on healthy an
nd safe labbour condiitions, SG №124/199 7, last am
mended
№27/25.003.2014
6. Biodiversiity Act, SG No
N 77/20022, last amend
ded SG No 66/26.07.20013

SG
G

7. Farm Landd Protection Act, SG Noo 35/1996, laast amended SG No 66/226.07.2013
8. Clean Am
mbient Air Acct, SG No 455/1996, last amended
a
SG
G No 102/211.12.2012
9. Waters Acct, SG No 67
7/27.07.19999, last amend
ded SG No 26/21.03.20
2
014
BULG
GARIAN REGULAT
R
IONS
100. Regulatioon on the Terms andd Proceduree for Elabo
orating an Environmeental Impacct
Assessmeent, SG No 25/18.03.200
2
03, last amen
nded SG No 94/30-11-22012.
111. Regulationn on the Basiic Norms forr Radiation Protection,
P
SG No 76/055-11-2012
122. Regulatioon on Safe Radioactive
R
Waste Man
nagement, SG
S No 72/177.08.2004, last
l amendeed
SG No 688/02.08.2013
3
133. Regulatioon on the Terms
T
and Procedure for Definiing Speciall-statutory areas in thhe
vicinity of
o Nuclear Facilities aand Objectss Comprisin
ng Sources of Ionizing
g Radiationn,
SG No69//06.08.2004
4, last amendded SG № 5/19.01.201
5
10
144. Regulatioon on Radiattion Protecttion during Activities with
w Sourcees of Ionizin
ng Radiationn,
SG No 74//24.08.2004
4, last amennded and sup
pplemented
d SG No 76//8.10.2012
155. Regulatioon on the Terms annd Procedu
ure for Radioactive Waste Transportationn,
SG No 600/ 22.07.200
05, last amennded SG №13/14.02.20
№
014
166. Regulatioon on the Prrocedure foor Issuing Licenses
L
and
d Permits fo
for Safe Usee of Nucleaar
Energy, SG
S No 41/18
8.05.2004, laast amended
d SG № 78//30.09.20055
177. Regulationn No 6 on
n Emission Standards for the Allowable Coontent of Harmful
H
annd
Hazardouss Substances in Waste Waters Disccharged in Water
W
Bodie
ies, SG No 97/2000, lasst
amended SG
S No 24/23
3.03.2004
188. Regulation No 3 of 1 August 2008 on Standards Reegarding thee Allowablee Content of
o
Harmful Substances
S
in the Soil, SG No 71/1
12.08.2008
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199. Regulationn No 2 of 08.06.2011
0
on Issuing Permits forr Waste Waaters Dischaarge in Wateer
Bodies annd Specifyiing the Inddividual Em
mission Limits
L
of Point Sources
S
o
of
Contaminnation, SG No 14/17.0 2.2012
200. Regulatioon on Ensuriing Safety oof Nuclear Power
P
Plantts, SG No 666/30.07.04, last amendeed
SG No 5//19.01.2010
0
211. Regulatioon on Assessment of thhe Compatib
bility of any
y Plans, Proogrammes, Projects annd
Investmennt Proposalls with the Subject an
nd Purposess of Preservvation of th
he Protecteed
Areas, SG
G No 73/11.0
09.2007, effeective as of 11.09.2007,
1
last amendeed SG № 94//30.11.2012
222. Regulatioon No 3 on the
t Terms aand Procedu
ure for Study
y, Design, A
Approval an
nd Operatioon
of the Sannitary Proteected Areass in the Viccinity of Water
W
Sourcees and the Facilities
F
foor
Water Suupply for Drinking
D
andd Householld Use as well
w as in tthe Vicinity
y of Mineraal
Waters Used
U
for Healing,
H
Prrophylactic,, Drinking and Hygiiene Use, SG No 888/
27.10.20000
233. Regulatioon No 9/16.0
03.2009 on Quality of Water
W
for Drinking
D
andd Household
d Use
244. Regulatioon № Н-4 of14.09.20112 on charracterization
n of groundd water, issued by thhe
minister of
o the enviro
onment andd waters, SG
G 22/ 5.03.2013
255. Regulatioon № 1 of 10
0.10.2007 oon research, usage and protection oof ground waters
w
EBRD
D DOCUM
MENTS
266. EBRD Ennvironmentaal and Sociaal Policy, ap
pproved on 12.05.2008
1
277. EBRD Puublic Inform
mation Policyy, approved
d on 12.05.2008
288. EBRD Ennvironmentaal Procedurees, 28.07.20
003
EU DIRECTIVE
ES
299. Directive 2011/92/EU
U of the Euuropean Paarliament an
nd of the C
Council of 13
1 Decembeer
2011 on the assessm
ment of thee effects of certain public and pprivate projjects on thhe
environm
ment Text wiith EEA releevance
300. Directive 2001/42/EC
C of the Eur
uropean Parlliament and of the Couuncil of 27 June
J
2001 on
o
the assesssment of thee effects of ccertain plans and programmes on tthe environm
ment
311. Council Directive
D
92/43/EEC
9
(1992) on the conserrvation of nnatural hab
bitats and of
o
wild fauna and flora (Natura 20000) – Directtive on dwelllers
322. Council Directive
D
78/659/EEC
7
C of 18 Ju
uly on the quality off fresh watters needinng
protectionn or improveement in ordder to suppo
ort fish life
333. Council Directive
D
79/409/EEC oof 2 April 19
979 on the conservation
c
n of wild birds
344. Council Directive
D
19
999/31/EC ((supplemen
nted by Directive 20033/33/EC) on
n the landfill
of waste 91/689/EE
EC (supplem
mented by Council Directive
D
944/31/EC) on
n hazardouus
waste mannagement
355. Council Directive
D
2006/117/Eu
2
uratom of 20 Novemb
ber 2006 oon the supeervision annd
control off shipments of radioacttive waste an
nd spent fueel
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366. Council Directive
D
2011/70/EU
2
URATOM of
o 19 July 2011 estab
ablishing a Communitty
frameworrk for the responsible an
and safe man
nagement of spent fuell and radioaactive waste
377. Commissiion Recomm
mendation of 11 Octo
ober 2010 on
o the appliication of Article
A
37 of
o
the Euratoom Treaty (2010/635/E
(
Euratom)
OTHE
ER EU REQUIREME
ENTS
388. ILO labouur conventio
ons
399. Conventioon on Biological Diverssity, 1993
CONV
VENTION
NS
400. Conventioon on Enviironmental Impact Asssessment in
n Transbounndary Conttext, (Espooo,
Finland), 25 Febru
uary 1991. Ratified by an Acct passed by the 37th Nationaal
Assemblyy on 16 March 1995. S
SG No 28 of
o 1995, elaaborated by the Bulgarrian Ministrry
of Enviroonment and
d Water, ppromulgate d SG № 85/1.10.1999, effectiv
ve as of 10
Septembeer 1997, amended SG N
No 89/12.10
0.1999
411. Conventioon on Access to Infoormation, Public
P
Partiicipation inn Decision--making annd
Access to Justice in Environmen
E
ntal Matters , (Aarhus, Denmark),
D
225 June 199
98
422. Europeann convention
n on landsccape, 20.04
4.2000, ratiffied by an Act passed
d by the 39th
National Assembly,
A
SG
S № 94/222.20.2004
433. Conventioon on the Physical P
Protection of
o Nuclear Material (ratified April
A
1984 –
amendmeent ratified March
M
20066).
444. Conventioon on Early
y Notificatioon of a Nucllear Acciden
nt (ratified FFebruary 19
988).
455. Conventioon on Assisstance in thee Case of a Nuclear Acccident or R
Radiologicall Emergenccy
(ratified February
F
1988)
466. Conventioon on Nucleear Safety (rratified Nov
vember 199
95).
477. Joint Connvention on
n the Safeety of Spen
nt Fuel Maanagement and on th
he Safety of
o
Radioactiive Waste Management
M
t (ratified Ju
une 2000)
ICRP
P DOCUME
ENTS
488. ICRP, Raadiological Protection
P
P
Policy for th
he Disposal of Radioacctive Waste, Publicatioon
No. 77, Elsevier,
E
Oxfford (1997))
499. ICRP, Raadiation Protection Reccommendatiions as Applied to the D
Disposal off Long-Liveed
Solid Raddioactive Waste,
W
Publiccation No. 81,
8 Elsevier, Oxford (19999)
IAEA
A SAFETY
Y STANDA
ARDS AND
D TECHNICAL DOCUMENTSS, WHICH
H CAN BE
E
USED
D FOR ASS
SESSMENT
T OF THE GOOD PR
RACTICES
S IMPLEM
MENTATIO
ON
500. Fundamenntal Safety Principles, SF-1, 2006
511. The Prinnciples of Radioactivve Waste Managemen
M
nt, Safety Fundamen
ntals. Safetty
Standardss Series No. No. 111-F,, 1995,
522. Radiationn Protection
n and Safe
fety of Rad
diation Sou
urces: Interrnational Basic
B
Safetty
Standardss (Interim Edition). Saffety Standarrds Series No.
N GSR Parrt 3 (Interim
m), 2011,
533. Near surfa
face disposaal of radioacctive waste, Safety Req
quirements N
No. WS-R-1, 1999
544. Safety asssessment fo
or the near surface disposal of rad
dioactive w
waste, Safety
y Guide Noo.
WS-G-1.11
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555. Technicall considerattions in the ddesign of su
urface dispo
osal facilitiees for radioaactive wastee,
IAEA-TE
ECDOC-125
56, 2001
566. Performannce of eng
gineered baarrier materials in neear surface disposal facilities
f
foor
radioactivve waste, IA
AEA-TECD
DOC-1255, 2001
2
577. Procedurees and techn
niques for cclosure of near
n
surfacee disposal ffacilities forr radioactivve
waste, IA
AEA-TECDO
OC-1260, 22001
588. Scientific and technical basis foor the near surface
s
disp
posal of low
w and interm
mediate leveel
waste, Teechnical repo
orts series N
No.412, 200
02
599. Safety coonsideration
ns in the diisposal of disused
d
seaaled sourcess in boreho
ole facilitiess,
IAEA-TE
ECDOC-136
68, 2003
600. Consideraations in th
he developm
ment of neaar surface repositories
r
s for radioaactive wastee,
Technicall reports serries No.417,, 2003
611. Surveillannce and mo
onitoring o f near surfface disposaal facilitiess for radioaactive wastee,
Safety Reeports Seriess No. 35, 20004
622. Disposal options
o
for disused raddioactive sou
urces, Tech
hnical reportts series No
o.436, 2005
633. Disposal Aspects of
o low andd intermed
diate level decommisssioning waaste, IAEA
ATECDOC
C-1572, 2007
644. Low andd intermediate level w
waste repo
ositories: so
ocioeconom
mic aspects and publiic
involvement, IAEA-T
TECDOC-11553, 2007
655. Disposal of
o Radioacttive Waste. Safety Stan
ndards Seriees No. SSR--5, 2011;
666. Near Surrface Dispo
osal Facilitties for Radioactive
R
Waste. Saafety Stand
dards Seriees
No. SSG--29, 2014.
677. Monitorinng and surv
veillance off radioactiv
ve waste disposal facillities. Safetty Standardds
Series Noo. SSG-31, 2014.
2
ATERIALS
S RELATE
ED TO THE ELABORATIION OF THE EIA
E
7.2 LISST OF MA
REPOR
RT OF THE INVEST
TMENT PR
ROPOSAL
L FOR THE
E NDF IM
MPLEMENTATION
EIA REP
PORTS
1. E
Environmenttal Impact Assessmentt Report off the Kozlo
oduy NPP ((EIA Reporrt of Kozlooduy
N
NPP), Sofia, 1999
2. E
Environmenttal Impact Assessmennt Report of
o the Kozlloduy NPP Dry Spent Fuel Storrage
F
Facility, 2005
3. E
Environmenttal Impact Assessmentt Report off the investm
ment propoosal “Construction of new
n
nu
nuclear capaacity of thee latest genneration at the Kozlod
duy NPP Siite”, Kozlo
oduy NPP-N
New
nu
nuclear capaacity EAD, 2013
2
4. Im
mpact Degrree Assessm
ment Reportt of the inv
vestment pro
oposal “Coonstruction of
o new nucclear
caapacity of the
t latest generation
g
aat the Kozlo
oduy NPP Site”, withh the subjecct and aims for
protection off the protectted areas, K
Kozloduy NP
PP-New nuclear capaciity EAD, 20
013
5. E
Environmenttal Impact Assessmennt Report of
o a facility
y for treatm
ment and conditioning
c
g of
R
RAW with laarge coefficcient of voluume reductiion at the Kozloduy NPPP, 2013
6. E
Environmenntal Impact Assessmennt Report off the closuree of units 1--4 of the Ko
ozloduy NP
PP
REPOR
RTS ON THE
T
PRE--DESIGN STUDIES AND SIT
TE STUDIIES PERF
FORMED BY
THE S
SE RAW,, REPOR
RTS SUBM
MITTED WITH THE
T
BUL
LGARIAN
N NUCLE
EAR
REGUL
LATORY AGENCY
A
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7. R
Report on Completion
C
of the Deevelopment of a Concept and Pla
lanning for Site Selecction
P
Phase, a repoort submitted with the B
Bulgarian Nuclear
N
Regu
ulatory Ageency
8. R
Report on Completion
C
of
o Data Ac quisition an
nd Regions Analysing Phase, a reeport submiitted
w
with the Bulggarian Nuclear Regulattory Agency
y
9. R
Report on Completion
C
of Sites C
Characterizaation Phase 3, a reporrt submitted
d to Bulgaarian
N
Nuclear Reguulatory Ageency
10 R
Report on Review
R
and
d Selection of Potentiial Sites for NDF, Insstitute of Geology
G
to the
B
Bulgarian Academy
A
off Sciences, 2007; thee study hass been carrried out du
uring the Data
D
A
Acquisition and
a Regions Analysingg Phase
11 C
Complex annalysis of the
t regionaal geophysiccal fields and
a assessm
ment of thee seismic risk,
r
Innstitute of Geology
G
to the Bulgariian Academ
my of Sciences, 2007; the study has been carrried
ouut during thhe Sites Chaaracterisationn Phase, 2007
12 M
Methodologiical researcch to verifyy the metho
ods and meethodologiess for study and providding
evvidence forr the accepttability of tthe relevantt sites for the NDF im
mplementation, Institutee of
G
Geology to the
t Bulgarian Academ
my of Sciencces, 2007; the
t study haas been carrried out durring
thhe Sites Chaaracterisatio
on Phase
13 P
Performancee of Engin
neering andd Geologicaal, Hydrogeological aand Geophy
ysical Studdies,
Innstitute of Geology
G
to the Bulgariian Academ
my of Sciencces, 2007; tthe study haas been carrried
ouut during thhe Sites Chaaracterisatioon Phase
14 Jooint analysiis of the ressults from tthe high-acccuracy geod
desic measuurements, geomorpholo
g
ogic
annd geotectoonic measurrements, In stitute of Geology
G
to the
t Bulgariian Academ
my of Sciennces,
2007; the stuudy has been
n carried ouut during thee Sites Characterisationn Phase
15 S
Site Charactterization No
N 4, Instittute of Geo
ology to th
he Bulgariaan Academy of Sciennces,
2007; the stuudy has been
n carried ouut during thee Sites Characterisationn Phase
16 G
Geophysical study of th
he slope to the South of
o Kozloduy
y NPP, Sv. Ivan Rilsk
ki Universityy of
M
Mining and Geology,
G
20
007
17 E
Engineering and Geolo
ogical, Hyddrogeologiccal Studies for Impleementation of a Natioonal
F
Facility for Disposal of
o Low andd Intermediaate Level Waste,
W
Sv. Ivan Rilskii Universityy of
M
Mining and Geology, 2007;
2
the sttudy has beeen carried out during the Sites Characterisa
C
ation
P
Phase
18 P
Prediction off the Possib
ble Distribuution of radiionuclides from
f
the ND
DF into the Sub-soil sppace
annd Undergrround Wateers of the R
Radiana Sitee, Aqua Modelling Grroup, 2008;; the study has
been carried out during the
t Sites Chharacterisatiion Phase
19 A
Analysis of the
t Conditions for Neaar Surface Disposal
D
off RAW, Sv. Ivan Rilsk
ki Universityy of
M
Mining and Geology, 2007;
2
the sttudy has beeen carried out during the Sites Characterisa
C
ation
P
Phase
20 R
Report on the Resullts from G
Geological,, Geophysiical, Enginneering an
nd Geologiical,
H
Hydrogeologgical, Hydro
ological andd Laboratory Studies, MGU-Enggineering, 2009,
2
the sttudy
has been carrried out durring the Sitees Confirmaation Phase
21 R
Report for elaboration
e
of geologiccal and hyd
drogeologicaal profile off the plateaau between the
R
Radiana Sitee and the Danube Riveer, report off prof. Jordaan Evlogievv under a co
ontract withh SE
R
RAW, Decem
mber 2012
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22 P
Prediction abbout the risk of flood aand erosion
n from the Danube
D
Rivver at the Radiana
R
Sitee for
ddisposal facility for low
w and inteermediate leevel radioacctive wastee, report off prof. Dim
mcho
E
Evstatiev andd prof. Jord
dan Evlogievv under a co
ontract with
h SE RAW
23 A
Assessment of the change in underrground watters level at the Radianna Site in cases of maxiimal
inncrease of thhe Danube River level,, report of prf.
p Iliya Yo
otov under a contract with
w SE RAW
W
24 E
Engineer, geeological, hy
ydrologicall and geolog
gical on-sitee and laborratory studiees of the levelfllat area of the Radian
na Site; repport elaboraated by Insstitute of G
Geology to the Bulgaarian
A
Academy off Sciences under
u
a conttract with SE
E RAW, Au
ugust 2011
25 L
Lithographicc drillings at the longgitudinal ax
xis of the storage
s
moodules of th
he NDF at the
R
Radiana Sitee for specify
fying the eleevation of the
t attitude of Pliocenne sedimentss, report off the
Innstitute of Geology
G
to
o the Bulgaarian Acadeemy of Scieences underr a contract with SE RA
AW,
N
November 20012
26 P
Programme for predisposal radiaation moniitoring of the Nationnal disposaal facility for
raadioactive waste;
w
SE RAW, 20113; the pro
ogramme iss part of th
the documeentation of the
A
Application for approvaal of the seleected site
27 P
Programme for predispoosal hydroloogical and geological monitoringg of the Naational dispoosal
faacility for raadioactive waste;
w
SE R
RAW, 2013; the prograamme is parrt of the documentationn of
thhe Applicatiion for apprroval of the selected sitte
28 P
Programme for predispposal seism
mologic monitoring off the Natioonal dispossal facility for
raadioactive waste;
w
SE RAW, 20113; the pro
ogramme iss part of th
the documeentation of the
A
Application for approvaal of the seleected site
29 T
Terms of refference for predisposal
p
ggeodesic mo
onitoring off the Radianna Site, SE RAW,
R
20133
30 T
Terms of refference for predisposal
p
sseismologicc monitoring
g of the Raddiana Site, SE
S RAW, 20013
31 P
Programme for predispoosal radiologgical monittoring of th
he Radiana Site, 2013;; report of Tita
T
C
Consult OOD
D under a contract wiith SE RAW
W for Predisposal radioological mo
onitoring off the
R
Radiana Sitee; protocols demonstratting the imp
plementation
n of the conntract;
32 C
Conceptionaal project of
o the NDF
F in two veersions, preepared by cconsortium Westinghoouse
E
Electric Spaiin, DBE Technology annd Enresa, 2012
2
33 T
Technical prroject of thee NDF in tw
wo versions, prepared by
b consortiuum Westing
ghouse Elecctric
S
Spain, DBE Technology
y and Enressa, 2013
34 D
Detailed sitee developm
ment plan - Plan for reegulation an
nd developpment for th
he NDF at the
R
Radiana Sitee, 2012
35 P
Preliminary report forr safety aanalysis, Report
R
on Task 4.2 of the PH
HARE Prooject
№
№EUROPEA
AID/122568/D/SV/BG
G, 2008
36 P
Programme for site monitorinng, Reportt on Task 4.4. off the PH
HARE Prooject
№
№EUROPEA
AID/122568/D/SV/BG
G, 2008
37 U
Update of radionuclidee inventory for the NDF, Reportt on Task 3 of the PHARE
P
Prooject
№
№EUROPEA
AID/122568/D/SV/BG
G, 2008
38 P
Pre-project study
s
for ND
DF construcction, disposal facility type
t
shaft, M
Minproekt EAD,
E
2009
39 P
Pre-project study
s
for ND
DF construcction, disposal facility type
t
tunnel,, Minproektt EAD, 2009
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40 U
Updated prelliminary saffety analysiis of the ND
DF, under deevelopmentt, Risk Engiineering
41 T
Technical annd economiccal foundatiion, under developmen
d
nt, Risk Enggineering
42 P
Preliminary safety asseessment of the NDF, SE RAW, 2013, the pprogrammee is part off the
ddocumentation of the Application ffor approvall of the seleected site
43 Innterim safetty assessmeent report, pprepared by
y consortium
m Westinghhouse Electrric Spain, DBE
D
T
Technology and Enresa, 2014
44 R
Report on thhe possibilitiies for impllementation
n of measurees for popullation protection in casse of
a severe radiiation failurre, SE RAW
W, 2013, thee programm
me is part off the docum
mentation off the
A
Application for approvaal of the seleected site
45 W
Working prooject for dislocation oof part of th
he ELBA electric pow
wer line 20 kV, ownedd by
C
Chez Electroo Bulgaria AD,
A 2013
46 C
Conceptual project
p
for dislocationn of part off an irrigatiion canal ccrossing thee Radiana Site,
S
2013
47 D
Detailed sitee developm
ment plan – Site plan for dislocation of paart of an irrigation caanal
crrossing the Radiana Sitte, 2013
48 T
Technical terrms of referrence for elaaboration of a Technical project foor dislocatio
on of part of
o an
irrrigation cannal crossing
g the Radianna Site, 2013
49 W
Working prooject for driinking wateer-piping an
nd water-meeters shaft w
with water-m
meters knott for
w
water supplyy of the Rad
diana Site aand dislocaation of partt of a drinkking water piping
p
crosssing
thhe vicinity of
o the Radiaana Site
50 D
Detailed sitee developm
ment plan – Site plan for
f dislocation of partt of drinkin
ng water-pipping
crrossing the Radiana Sitte, 2013
51 W
Working prooject for con
nstruction o f a temporaary road for access to thhe Radiana Site, 2013
52 W
Working prooject for con
nstruction o f an industrrial fence at the Radianna Site, 2013
3
53 M
Multiattributte evaluation and recom
mmendation
ns to SERAW, (evaluattion and reccommendatiions
too SE RAW
W), prepared
d by consorrtium Westiinghouse Electric
E
Spaain, DBE Technology and
E
Enresa, 20122г.
54 D
Detailed Proogramme fo
or Realizatiion of the Hydrogeolo
ogical Monnitoring and
d Geochem
mical
A
Analysis, 20013г., repo
ort of connsortium National Nu
uclear Labooratory, UK
K and Briitish
G
Geological Survey upon a contrract with SE RAW for implem
mentation of Predispoosal
hydrologicall and geolog
gical monitooring of the Radiana Siite
55 P
Preliminary Hydrogeolo
ogical modeel for the Radiana Site, 2013, repoort of conso
ortium Natioonal
N
Nuclear Labboratory, UK
K and Britiish Geological Survey
y upon a coontract with
h SE RAW
W for
im
mplementattion of Predisposal hyddrological an
nd geological monitorinng of the Radiana Site
56 D
Design of the
t
Overalll Моnitorinng System Including Vadose Z
Zone and Saturated
S
Z
Zone
(A
Aquifer) Monitoring,
M
2013г., repport of consortium Naational Nucclear Laboratory, UK and
B
British Geollogical Surv
vey upon a contract with SE RAW
W for impleementation of Predispoosal
hydrologicall and geolog
gical monitooring of the Radiana Siite
57 C
Constructionn of Vadosse Zone М
Моnitoring Systems,
S
2013, reportt of consorrtium Natioonal
N
Nuclear Labboratory, UK
K and Britiish Geological Survey
y upon a coontract with
h SE RAW
W for
im
mplementattion of Predisposal hyddrological an
nd geological monitorinng of the Radiana Site
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58 С
Соnstructionn of the Satu
urated zonee (Aquifers)) Monitoring
g System, 22013, reportt of consorttium
N
National Nuuclear Labo
oratory, UK
K and Britissh Geologiccal Survey upon a con
ntract with SE
R
RAW for im
mplementattion of Preedisposal hydrological
h
l and geoloogical mon
nitoring of the
R
Radiana Sitee
STRATE
EGIES
59 S
Strategy on Spent Fuel and Radiooactive Wasste Managem
ment to thee year 2030
0. Approvedd by
thhe Council of
o Ministerss by a Protocol Decision
n No 1.5/05
5.01.2011
60 U
Updated Straategy on Decommissiooning of thee Kozloduy
y NPP Unitts 1-4; KPM
MU/DCS/0001 –
R
Rev. 0, 20066
61 R
Regional Sttrategy for Developm
ment of thee Vratsa Region
R
forr the perio
od 2005–20015;
appproved at a meeting of the Reggional Cou
uncil for Deevelopment of the Vraatsa Regionn of
28 Novembeer 2005
OTHER
R MATERIA
ALS
62 P
Programme for Environ
nmental Prootection of the
t Kozlodu
uy Municippality for thee period 20010–
2013
63 M
Municipal prrogramme for
f waste m
management of the Kozlloduy Muniicipality, 20
010-2013
64 M
Marketing prrofile of thee Kozloduy municipalitty
65 P
Programme for Tourism
m Developm
ment in thee Kozloduy
y Municipaality for thee Period 200082011
66 R
Report on thhe Status off the Enviroonment in the
t period 2009-2013,, Regional Inspectoratee of
E
Environmentt and Waterrs - Vratsa, MoEW
67 R
Results from
m the Kozlloduy NPP Radioecolo
ogical Mon
nitoring – yyears 2009
9, 2010, 20011,
2012, 2013
68 P
Purposely accquired/retriieved materi
rials in the course of thee consultatioons
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