
Висш приоритет на Ръководството на Дружеството е защитата здравето на хората и
опазването на околната среда от неблагоприятни въздействия, свързани с дейностите
осъществявани на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

В качеството си на експлоатираща организация на ядрени съоръжения, “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД осъществява постоянен, системен и цялостен контрол върху дейностите,
продуктите и услугите, които оказват вредно влияние на околната среда и здравето на хората в
нерадиационен аспект.

Политиката по управление на околната среда на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в тази област е
насочена към постигане на следните цели:

- опазване на атмосферата и чистотата на атмосферният въздух;
- защита и управление на водите в района на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД;
- безопасно управление, минимизиране и оползотворяване на нерадиоактивните

отпадъци;
- енергийна ефективност и оценка на влиянието на използваните суровини и

материали върху околната среда;
- минимизиране на риска от възникване на екологични щети и инциденти.

Опазването и управлението на околната среда в Дружеството се основава на следните
принципи:

- прилагане на изискванията на националното и европейско законодателство по
отношeние опазване и управление на околната среда;

- поддържане на съответствие с условията от разрешенията, издадени на
Дружеството от компетентните органи по околна среда;

- системно планиране и отчитане изпълнението на политиката, целите и
програмите по отношение на околната среда;

- осъществяване на ефективен мониторинг и контрол на процесите и дейностите,
които оказват/биха могли да окажат неблагоприятно въздействие върху
околната среда;

- периодичен преглед на състоянието и оптимизиране на съществуващата
инфраструктура за опазване на околната среда;

- осигуряване и поддържане на необходимите ресурси за предотвратяване и/или
ограничаване на нежеланите въздействия върху хората и околната среда в
резултат на аварии и екстремни природни условия и събития;

- поддържане и повишаване на компетентността и културата на бeзопасност на
персонала на Дружеството по отношение на опазването на околната среда;

- подходящо информиране на доставчиците за политиката по околна среда на
Дружеството;

- поддържане на връзки с обществеността за състоянието и мерките за опазване
на околната среда.

За изпълнение на Политиката и целите по отношение на околната среда в
Дружеството е изградена и се поддържа система от дейности, мерки и съоръжения, с които
ефективно да се ограничат неблагоприятните въздействия от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД върху
околната среда.

Ръководството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД сe ангажира да поддържа и усъвършенства
управлението на околната среда като неразделна част от Интегрираната система за
управление на Дружеството.

Политиката по управление на околната среда е сведена до знанието на всички
служители на Дружеството и всеки един от тях е отговорен за прилагането на нейните
принципи в дейността си за постигане на поставените цели.
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