До Председателя на Агенцията за ядрено регулиране
1574 София, бул. „Шипченски проход“ 69
mail@bnra.bg, тел. 02 9406-800
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище гр. Варна, ЕИК 176143308, е-поща office@sopa.bg, чрез Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО анализа на причините за неплановото изключване на оборудване в
АЕЦ „Козлодуй“ - Блок 6 на 03.07.2019г. и 01.08.2019г. и предприетите мерки за
осигуряване на ядрената безопасност, физическата и радиационната защита
Уважаеми господин Председател,
По данни от интернет, неизправностите в АЕЦ „Козлодуй“ са зачестили, като през
второто шестмесечие на 2019г. има четири случая на непланово изключване на
оборудване. Първият от тях е на 03.07.2019г. в 13:50ч., когато Блок 6 е изключен за 4 часа
от енергийната система на страната. Второто от тези събития е на 01.08.2019г. в 10:24ч.,
когато е задействала автоматиката за разтоварване отново на Блок 6 поради изключване на
две от главните циркулационни помпи, което е наложило и турбогенераторът на блока да
бъде изключен от енергийната система на страната за 3 часа и включен отново в 14:58ч.
Моля на основание ЗДОИ във връзка с чл.5 т.9 от Закон за безопасно използване на
ядрената енергия, Наредба за условията и реда за уведомяване на АЯР за събития в ядрени
съоръжения, в обекти и при дейности с източници на йонизиращи лъчения и при превоз на
радиоактивни вещества (Наредбата) и Конвенция за достъп до информация, участие на
обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на
околната среда (Орхуската конвенция), да ни бъде предоставена следната информация:
1.1. Съставяна ли е комисия (по смисъла на чл.14 ал.2 от Наредбата) за разследване на
причините и анализ на събитието на 03.07.2019г. в Блок 6 – да или не, с какъв акт и в какъв състав
– данни за две имена, длъжност и професионална квалификация на нейните членове.
1.2. Окончателен доклад (по смисъла на чл.12 ал.1 от Наредбата) за резултатите от
разследването и анализа на събитието по точка 1.1.
1.3. Допълнителен доклад по смисъла на чл.13 от Наредбата.
2.1. Съставяна ли е комисия (по смисъла на чл.14 ал.2 от Наредбата) за разследване на
причините и анализ на събитието на 01.08.2019г. в Блок 6 – да или не, с какъв акт и в какъв състав
– данни за две имена, длъжност и професионална квалификация на нейните членове.
2.2. Окончателен доклад (по смисъла на чл.12 ал.1 от Наредбата) за резултатите от
разследването и анализа на събитието по точка 2.1.
2.3. Допълнителен доклад по смисъла на чл.13 от Наредбата.

Моля решението за предоставяне на исканата информация и самата информация под
формата на електронни копия от относимите документи да ни бъдат предоставени на адрес
office@sopa.bg в pdf или друг широкодостъпен формат.
Ако част от исканата информация съдържа защитени лични данни или други
правнозащитени тайни, те да бъдат заличени, за да ни бъде предоставена останалата част.
При разглеждането на заявлението да се вземе предвид, че за получаването и
разгласяването на исканата информация е налице надделяващ обществен интерес, тъй като
се цели не само повишаването на прозрачността, отчетността и резултатността на
агенцията, но и разкриването на данни за корупционни схеми или небрежност при
осигуряването на ядрената безопасност, физическата защита и радиационната защита на
населението и опазването на околната среда. Това означава, че е без значение дали
исканата информация е служебна и с подготвителен характер и за предоставянето ѝ не е
необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 02.01.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подписано с КЕП)

