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Как започна всичко?  
Защо бе важно да взаимодействаме с „външния“ свят?   

 
• Предметът на дейност – управление на РАО 

• Доверието на местните общности – ключов фактор за реализация на проектите 

• Местният референдум за НХ РАО – отправна точка за създаване на 

комуникационна стратегия  

 



Загрижеността на хората  
Да разкажем за... 

 • ДП РАО е държавна организация, ангажирана с безопасното управление на РАО, включително 
извеждане  от експлоатация на спрени ядрени мощности и погребване на ниско- и средноактивни РАО; 

• Работата на ДП РАО и неговите специализирани поделения - успешна практика за управление на РАО; 

• Безопасното погребване на РАО чрез технологиите, предвидени в проекта за НХ РАО; 

• Извеждане от експлоатация на ядрени мощности - част от общата технология за експлоатация на АЕЦ. 

 

КОИ СМЕ?  

КАКВО ПРАВИМ И КАК?  

ЗАЩО ХОРАТА ДА НИ СЕ ДОВЕРЯВАТ? 

 



Как да разкажем? 

 
• Като станем с цялата си отговорност част от местните общности. 

• За да получиш разбиране, трябва да разбереш – тревогите, общите проблеми и да 
помогнеш. 

• Нека сме активни участници в социалния живот на общността. 

 



Какъв е нашият статут? 

• Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ е юридическо лице по смисъла на 
чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, образувано на основание чл. 78, ал. 1 от Закона за 
безопасно използване на ядрената енергия, със седалище София и със 
специализирани поделения в страната. 

• Правилник за дейността на ДП РАО 

• Чл. 5. (1) Предприятието  може да извършва  дейности  и  да  сключва   сделки  само 
във връзка с осъществяването на неговия предмет на  дейност. 

• (2) Предприятието не може да участва в търговски или граждански  дружества. 

• (3)  Предприятието  няма  право  да сключва договори за кредити с търговски банки 
и други финансови институции, освен ако за това има изрично  решение на  
Министерския  съвет. 

 

КАК ДА ПОМОГНЕМ? 



Законодателна инициатива 

На 23 февруари 2011 г. след тригодишна законодателна инициатива на ДП 
РАО Министерски съвет прие предложение за изменение и допълнение на 
Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на 
средствата и за размера на дължимите вноски във фонд „РАО”. С приетите 
промени в този подзаконов акт бяха регламентирани условията и реда за 
отпускането на финансови компенсации за общините домакини на 
съоръжения за радиоактивни отпадъци.  

С Наредбата бяха създадени условия за кандидатстване на проектен принцип 
за финансиране на проекти за устройство на територията на общините и 
населените места, в които се експлоатират или е разрешено изграждането на 
съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци. Средствата, които 
ежегодно се отделят за финансиране на проекти в общините Козлодуй и Елин 
Пелин, са в размер до 2% от годишния бюджет на Държавно предприятие 
„Радиоактивни отпадъци”, финансиран от фонд „РАО”.  

 



Законодателна инициатива 
Около един милион и триста хиляди евро 

отделно бяха вложени от началото на 2013 г. 

в енергоспестяващи мерки в обществени 

сгради в Община Козлодуй. Средствата, 

чрез които бяха извършени 

енергийноефективните дейности, са 

получени като грант от МФК, който се 

администрира от ЕБВР. Финансирането бе 

договорено в края на 2008 г. по инициатива 

на ДП РАО. Благодарение на проекта бяха 

реновирани 11 обекта: Спортната зала в 

Козлодуй, ОУ „Васил Априлов” в с. Хърлец, 

читалищата в гр. Козлодуй и с. Гложене, 

сградите на кметствата в селата Бутан и 

Крива бара, детската градина в с. Бутан, 

ОДЗ „Звънче”, ОДЗ „Слънчице”, СОУ „Христо 

Ботев” и СОУ „Св. св. Кирил и Методий” в 

Козлодуй. 

 



Проектите 

 



Проектите 



Проектите 



Проектите 

Околовръстен път на Козлодуй 

Проектът е на стойност около 3 200 000 евро и изцяло се финансира от Международен 
фонд „Козлодуй” чрез Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). 
Инвестицията е одобрена от донорите на Фонда след като ДП „Радиоактивни 
отпадъци” успешно я защити като разход за част от необходимата инфраструктура за 
изграждане на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци.  

В рамките на около 3 години и половина под стриктния мониторинг на ЕБВР и 
отговорните за пътно-строителните дейности български институции поетапно бяха 
осъществени всички законови процедури, за да се стигне до същинската реализация на 
основния ремонт на участъка. 

Ремонтът започна на 23 май 2018 г., на 12 декември бе получен Протокол образец 16. 



Проектите 



Общност 
 

Специални събития и взаимодействие с местните общности 

 

• „Празник на меда” – земеделски производители, производители на занаятчийски 
изделия, ученици, пенсионери, здравни работници 

 

• Великденски конкурс за детска творба – деца и ученици от начален образователен 
курс, техните семейства и преподаватели 

 



Общност 

 



Общност 

 



Общност 



Общност 



Общност 



Общност 



Общност 

ПРАЗНИК НА МЕДА – КОЗЛОДУЙ 

Съвместна инициатива на ДП РАО и дружествата на 
пчеларите от региона на Козлодуй 

 



Общност 

 
   МОТИВИ 

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

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

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

централа в качеството им на съоръжения за управление на РАО, подлежащи на 

извеждане от експлоатация не възпрепятства производството и успешната 

пазарна реализация на пчелния мед от региона на Козлодуй.  

 



Общност 

 

   ОСНОВНА ЦЕЛ 

 Във връзка с идентифицираните информационни дефицити и предубеждения и в 

подкрепа на местните производители през 2008 година ДП РАО за първи път 

организира еднодневно изложение – Празник на меда.  

 

 Още с първото си издание Празникът се доказа като хубаво явление и зае ниша в 

социалния живот на Община Козлодуй. Този резултат предопредели превръщането 

му в ежегодна традиция, която ДП РАО безусловно следва. 

 



Общност 

Празникът на меда се провежда 

ежегодно през месец февруари.  

Той е ориентиран към Деня на св. 

Харалампи – покровител на 

пчеларите, но е подвижен (в 

зависимост от дните на седмицата). 

 



Общност 

 Участват производители на мед, представители на занаятчийския бранш, ученици, 

учители, пенсионери, медицински работници, служители на ДП РАО и АЕЦ 

„Козлодуй”, местна власт, медии, неправителствени организации. 

 



Общност 

 Празникът на меда представлява изложение основно с участието на местни 

пчелари. Към тях се присъединяват представители на занаятите и приложните 

изкуства, присъства книжен щанд със специализирана литература. В съпътстващата 

програма е отделено място на детски артистични изпълнения, периодични 

тематични викторини, организирани посещения на деца от начален курс. 

Задължителен елемент на събитието е общодостъпна лекция от специалист в 

областта на приложението на меда и пчелните продукти за здравословен начин на 

живот. В някои от изданията на Празника се проведоха браншови срещи по актуални 

теми за производителите на мед. 

 



Общност 

  СМИСЪЛ И РЕЗУЛТАТИ 

 

 Празникът е място за среща по актуални теми на пчеларския бранш. В резултат на 
това местни пчелари получиха покана и изложиха своя продукция в Брюксел. 
Производителите получиха и ценна информация за възможностите за европейско 
финансиране на дейността. Пчеларските дружества укрепнаха, членовете им 
получиха увереност за работата си. 

 Деца, ученици, учители и всички посетители придобиха ново познание за лечебните 
свойства на меда и пчелните продукти. Повиши се общата култура на региона за 
профилактичната им употреба.  

 Създаде се събитие, което намери място в обществения живот, като положителна 
практика.  

 Участници и посетители получиха на достъпен език информация за РАО в полза на 
това да намерят разрешение на своята загриженост по темата. 

 



Общност 



Общност 

ОТЗИВИ 

• „Няма по-приятна атмосфера от тази в Козлодуй, в нито един град не ни се 
осигуряват такива условия и настроението е великолепно!”, Мария Иванова, 
пчелар от с. Селановци.  

• „В по-позитивен и вдъхновяващ фестивал на меда аз лично не съм участвал. 
Благодаря на организаторите, на участниците и всички граждани на Козлодуй.”, 
Володя Петров от издателство „Еньовче”. 

• „С всяка изминала година Празникът става все по-разнообразен и бележи 
положителна промяна, става все по-хубаво! Радвам се, че онези от нас, които 
преди време се колебаеха да участват, сега са тук. Благодаря на ДП РАО за 
поканата, благодаря за този Празник!”, Дилян Иванов, пчелар с 19-годишен опит 
от село Хърлец, Община Козлодуй. 

 



Преход 

Корпоративна социална отговорност 

Зелената книга на Европейската Комисия 

„КСО е израз на разбирането, че всяка организация трябва да поема 
отговорност за влиянието си върху обществените групи, с които влиза във 
взаимодействие. Това е дълготрайно поет ангажимент от страна на бизнеса 
да развива своята дейност почтено и отговорно, да допринася за 
икономическото си развитие, но същевременно да съдейства за 
подобряване на живота на своите служители и техните семейства, местната 
общност и обществото като цяло.”  

 



Интересно 

 Празникът на меда беше представен като добра практика и социална 
инициатива на световния форум Apimondia International Apicultural Congress, 
Istanbul, Turkey between 29 September - 4 October 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Взаимно 

На 20 май 2013 г. Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” беше удостоено с 
Почетна грамота и плакет за „Подкрепа на детската и младежката политика на 
Община Козлодуй”, като част от събитията, посветени на Деня на българската 
просвета и култура и на славянската писменост. 

 

 

 



Взаимно 

На 11 април 2019 г. ДП РАО получи почетен плакет от ПГЯЕ „Игор Курчатов ”, 
Козлодуй. Наградата се връчва за „Оказана безрезервна помощ и подкрепа в 
развитието и повишаване на престижа и имиджа на училището”. Плакетът се приема 
като признание за приноса на ДП РАО за тясната връзка между обучението и 
професионалната реализация на младите хора. 

  

 



Най-новият проект 



Пътят 

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

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

единствената алтернатива за генерираните РАО, така че съвременното 

общество да не ги оставя в бреме на следващите поколения.  

 

 Подкрепа за социално значими проекти за общността 

 Взаимно разбиране 

 Социална отговорност и социална екология -  

 С ГРИЖА ЗА БЪДЕЩЕТО 

 

 

 



За коментари, въпроси, обмен на практики: 

Розина Русинова 

Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 

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

 

www.dprao.bg 
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