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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

към 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 

относно извършените дейности по програмата за подпомагане на извеждането от 

експлоатация на ядрени съоръжения в България, Литва и Словакия през 2016 г. и 

предходни години 
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Таблица 1 — Основни показатели за изпълнение 

 Блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“
†
 АЕЦ „Игналина“

†
 АЕЦ „Бохунице V1“

†
 

Извадено ли е горивото от активната зона 

на реактора? 

Да 100% В процес на 

изпълнение 

Блок 1: 

Напълно извадено 

Блок 2:  

31% извадено — 

остават 1134 

касети 

Да 100% 

Извадено ли е горивото от басейните за 

гориво на реакторите? 

Да 100% В процес на 

изпълнение 

Блок 1: 

0 % 

Остават 7084 

касети 

Блок 2: 

0 % 

Остават 7246 

касети 

Да 100% 

Издадена ли е лицензия за извеждане от 

експлоатация? 

Да (блокове 1 и 

2) 

Да (блокове 3 и 

4) 

27 ноември 2014 

г. 

28 юли 2016 г. 

Не* Условията в 

лицензията за 

експлоатация на 

блок 1 на АЕЦ 

„Игналина“ бяха 

адаптирани, за да 

се позволи 

демонтирането и 

деконтаминирането 

на оборудването. 

Да 23 декември 

2014 г.  

Етап II 

Демонтиран ли е първият контур? Не* До момента не 

се прилага 

Не* До момента не се 

прилага 

В процес на 

изпълнение 

4 % 

Демонтирани ли са системите в 

турбинната зала? 

В процес на 

изпълнение 

33 % (блокове 1 

и 4) 

В процес на 

изпълнение 

Блок 1:  

99% демонтиран 

Блок 2: 

30 % демонтиран 

Да 100% 
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 Блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“
†
 АЕЦ „Игналина“

†
 АЕЦ „Бохунице V1“

†
 

Демонтирани ли са корпусите на 

реакторите? 

Не* До момента не 

се прилага 

Не* До момента не се 

прилага 

Не* До момента не се 

прилага 

Обработени ли са отпадъците от 

извеждането от експлоатация? 

В процес на 

изпълнение 

Освободени 

метали 

13 049 т 

В процес на 

изпълнение 

Радиоактивни 

отпадъци: 

обработени 10,6 % 

от 2014 г. 

4764,5 m3 от 

прогнозни общо 45 

000 m3 

В процес на 

изпълнение 

Конвенционални 

отпадъци 74692 t  

Радиоактивни 

отпадъци 

408 FWP‡ 

График на проекта: спазени ли са 

основните ключови етапи, определени в 

плановете за извеждане от експлоатация? 

Да**  Да**  Частично** 6 от 7 

† Към 30.6.2016 г.  

* Не е било предвидено тези дейности да започнат преди края на отчетния период в съответствие с одобрения базов сценарий.  

** Основните ключови етапи са определени в подробните цели  

‡ FWP = окончателно опаковане на отпадъци за погребване на радиоактивни отпадъци . 
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Таблица 2 — Допълнителни показатели за изпълнение (млн. евро) 

 Блокове 1—4 на АЕЦ 

„Козлодуй“ 

АЕЦ „Игналина“ АЕЦ „Бохунице V1“ 

 [1.1.2014 г. - 30.6.2016 г.] 

Планирана стойност (PV) 104 317 104 

Придобита стойност (EV) 92 254 90 

Действителни разходи (AC) 86 244 87 

Изпълнение на графика SPI = EV/PV 

   

Икономически резултати CPI = EV/AC 

   

 


