
 

ПЛАН ЗА АНГАЖИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 

СТРАНИ ОТНОСНО ОВОС НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА 

ТРЕТИРАНЕ И КОНДИЦИОНИРАНЕ НА 

РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ С ГОЛЯМ 

КОЕФИЦИЕНТ НА НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА  

В АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Август 2013г. 
 
 



Стр. 1/6 

СЪДЪРЖАНИЕ: 
 
І. Въведение …………………………………………………………………...…… 2 

ІІ. Местоположение на проекта и райони, подложени на въздействие ..…… 2 

ІІІ. Заинтересовани страни ……….……………………………………………….. 2 

ІV.  Осигуряване на достъп до документацията ………………………………... 3 

V. Информиране …………………………………………………………………… 4 

VІ. Консултация …………………………………………………………………….. 5 

VІІ. Механизъм за оплаквания …………………………………………………….. 5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 2/6 

I. Въведение 
Настоящият План за ангажиране на заинтересованите страни е в подкрепа на 

процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на ИП за 
Съоръжение за третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци с голям 
коефициент на намаляване на обема в АЕЦ „Козлодуй”. Всички описани по-долу 
дейности са въз основа на предишен опит в работата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД по 
отношение на корпоративната комуникация и комуникацията относно предходен процес 
по ОВОС, както и на натрупани познания за неговата структура и функции за връзките му 
с важни заинтересовани страни. 

Засилената комуникация и проактивният подход към ангажирането на 
заинтересованите страни са от голямо значение за „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, което носи 
отговорност за съобразяване на дейностите със съответните екологични и здравни норми. 
Ето защо, за да се осигури обществена подкрепа за Проекта на Съоръжение за третиране и 
кондициониране на радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема в 
АЕЦ „Козлодуй”, са подготвяни мероприятия, целящи ангажирането на всяка ключова 
заинтересована страна. 

По време на осигуряване на достъп до документацията по ОВОС на Съоръжение за 
третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци с голям коефициент на 
намаляване на обема в АЕЦ „Козлодуй”, обществото има правото да разгледа всички 
документи и да задава въпроси по Доклада за ОВОС, дейностите на „АЕЦ Козлодуй” 
ЕАД и по проекта за Съоръжение за третиране и кондициониране на радиоактивни 
отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема в АЕЦ „Козлодуй”. Тези въпроси 
ще  получат компетентни отговори. 

 

II.   Местоположение на проекта и райони, подложени на въздействие 
Площадката на ядрената централа е разположена в северозападната част на 

България, на десния бряг на река Дунав, на 5 км югоизточно от гр. Козлодуй и на 3,7 км 
южно от талвега на реката и съответно от границата с Румъния. Всички дейности по 
изграждането на съоръжение за третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци с 
голям коефициент на намаляване на обема ще бъдат в рамките на сегашната територия на 
ядрената централа. 

Съгласно дадените от Министерството на околната среда и водите указания, 
определените засегнати общини са община Козлодуй и община Мизия. Въз основа на 
досегашния опит при инвестиционни предложения с предполагаемо трансгранично 
въздействие, се очаква община Бекет в Румъния да бъде определена като засегната 
община, освен ако компетентните органи не определят друго. 

 

III. Заинтересовани страни 
Ключовите заинтересовани страни, които ще бъдат потърсени (за консултация или 

за да получат информация във връзка с процеса по одобрение на ОВОС, или специално 
адресирани), са (без да се ограничават до) следните: 
Организации: 

1. Европейската банка за възстановяване и развитие; 
2. Агенция за ядрено регулиране; 

Министерства и подчинените им ведомства: 
3. Министерство на икономиката и енергетиката; 
4. МОСВ; 
5. Изпълнителна агенция по околната среда; 
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6. Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца; 
7. Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски регион – гр. Плевен;  
8. Министерство на здравеопазването; 
9. Национален център по радиобиология и радиационна защита; 

Неправителствени организации и фирми: 
10. Български атомен форум (БУЛАТОМ); 
11. Българско ядрено дружество; 
12. Сружение „Жените в ядрената индустрия – България” (WIN); 
13. Национално движение „Екогласност”; 
14. Екологично сдружение „За земята”; 
15. ПП „Зелените” 
16. Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”; 

Академични и научни организации: 
17. Българска академия на науките; 
18. Технически Университет – София; 

Местна администрация: 
19. Кмета на община Козлодуй; 
20. Общинския съвет на община Козлодуй;  
21. Кметове на с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан; 
22. Кмета на община Мизия; 
23. Общинския съвет на община Мизия; 
24. Кметски наместници на с. Войводово, с. Сараево;  
25. Областния управител на област Враца; 

 
 Местното население, състоящо се от различни възрастови групи. 
 

Обхватът на целевите заинтересовани страни ще бъде актуализиран непрекъснато 
в процеса на комуникация с обществото и на Оценката за въздействие върху околната 
среда. Заинтересованите страни ще бъдат поканени да участват в процеса на дискусия на 
всички повдигнати въпроси и в целия процес по напредъка на Проекта Съоръжение за 
третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци с голям коефициент на 
намаляване на обема в АЕЦ „Козлодуй”.  

 В случай на заявено желание от страна на Румъния, ще бъде потърсено 
румънското общество в най-голяма близост до националната граница, което се очаква да 
бъде това в община Бекет. 

 

IV. Осигуряване на достъп до документацията 

В Република България: 

Хартиен екземпляр от Доклад за ОВОС на Съоръжение за третиране и 
кондициониране на радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема в 
АЕЦ „Козлодуй”, Доклад за оценка на съвместимостта и Нетехническо резюме, на 
български език, ще бъде на разположение на следните места: 

1. Сградата на МОСВ – гр. София, ул. “Уилям Гладстон” №67; 

2. Сградата на РИОСВ – Враца, ул. “Екзарх Йосиф” №81; 

3. Сградата на община Козлодуй – гр. Козлодуй, ул. “Христо Ботев” №13; 

4. Сградата на община Мизия – гр. Мизия, ул. “Георги Димитров” 25-27, ет. 1, 
Център за обслужване на населението; 

5. Дом на енергетика – гр. Козлодуй, ул. “Христо Ботев” №4. 
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Хартиени екземпляри от Нетехническо резюме и План за ангажираност на 
заинтересованите страни, на български език, ще бъдат предоставени на кметовете или 
кметските наместници на следните населени места в 10-километровата зона около 
площадката на АЕЦ „Козлодуй”: гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан, гр. Мизия, 
с. Войводово, с. Сараево. 

  Електронната версия на Доклад за ОВОС, Доклад за оценка на съвместимостта, 
Нетехническо резюме и разглеждания документ – на български и английски език, ще 
бъдат публикувани и на интернет страницата на АЕЦ “Козлодуй” на адрес: 
http://www.kznpp.org/. Безплатен достъп до интернет е наличен в компютърните зали в 
читалищата на населените места в община Козлодуй и в община Мизия. 

Електронната версия на Доклад за оценка на степента на въздействие, е достъпен и 
на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите на адрес: 
http://www.moew.government.bg/. 

 В Република Румъния: 

 При заявено желание от страна на Румъния, хартиен екземпляр на Нетехническо 
резюме на Доклада за ОВОС на Съоръжение за третиране и кондициониране на 
радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема в АЕЦ „Козлодуй” и 
Глава 11.5 -Трансгранични аспекти на инвестиционното предложение, на английски език, 
ще бъде предоставено в сградите на Община Бекет и/или други румънски селища (ще 
бъдат определени от румънското Министерство на околната среда и горите). 

 

V.   Информиране 
1.  Уведомление 

 Уведомление за оповестяване на Доклада за ОВОС ще бъде изпратено за 
публикувано в местните вестници – „Мизия” и „Козлодуй днес”, в един регионален - 
„Конкурент”, и в национален вестник - „24 часа”, съгласно изискванията на българското 
законодателство относно ОВОС. Също така уведомление ще бъде излъчено по радио 
„ЕЛТО” и в предаването „АЕЦ Новини” на вътрешната радио информационна система за 
площадката на АЕЦ „Козлодуй”. Уведомление ще бъде качено също на интернет 
страницата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД http://www.kznpp.org/. 

 При заявено желание от страна на Румъния за участие, ще бъде публикувано 
уведомление в местен вестник, за оповестяване на Доклада за ОВОС. Уведомлението ще 
бъде предоставено на румънските власти на английски език; английската версия ще бъде 
качена на интернет страницата на ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД http://www.kznpp.org/. 

2.  Дипляни 

 Ще бъдат изготвени две дипляни, които са предназначени за широката 
общественост. В едната ще бъде включена кратка обща информация за АЕЦ “Козлодуй”; 
за работещите блокове и за блоковете, спрени от експлоатация; за предоставяния от 
Европейската комисия дългосрочен пакет за икономическо подпомагане, включително и в 
сектор ядрена енергетика, за преодоляване на последствията от ранното затваряне на 
първите четири блока, и в тази връзка и за проект 5b за „Изграждане на Съоръжение за 
третиране и кондициониране на твърди радиоактивни отпадъци с голям коефициент на 
намаляване на обема на площадката на АЕЦ “Козлодуй“, както и за Доклада за ОВОС на 
проекта. 

В другата дипляна е включена техническа информация за Съоръжението за 
третиране и кондициониране на твърди радиоактивни отпадъци с голям коефициент на 
намаляване на обема на площадката на АЕЦ “Козлодуй“. 
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 Издадените дипляни ще бъдат разпространени на местата на провеждане на 
обществените обсъждания. Дипляните ще са налични на български и английски език и 
при необходимост на румънски език. 

3. Плакати  

 Плакати с информация за срещи, организирани от АЕЦ „Козлодуй”, ще бъдат 
поставяни в сградите на Общините, Дом на енергетика – Козлодуй, и на обществени 
места в населените места в 10-километровата зона около площадката на  АЕЦ 
„Козлодуй”. В началото на периода за оповестяване на информацията плакатите  ще бъдат 
поставени на места с осигурен обществен достъп в съответните селища от 10 км зона на 
АЕЦ „Козлодуй.  

 

VI. Консултация 
1. Планирани дати и места на обществени срещи. 

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД предвижда да бъдат проведени обществени обсъждания на 
следните дати: 

- 26.09.2013 г. от 10.30 часа в Общинския клуб, гр. Мизия; 

- 27.09.2013 г. от 10.30 часа в Дом на енергетика, гр. Козлодуй. 

В случай на провеждане на обществено обсъждане в Румъния ще бъде 
организирано в селищата, определени от местните власти, на официално съгласуваните и 
включени в програмата дати. Ще бъде осигурен преводач с румънски език, с добри 
познания по езика и с опит в тематиката, за да улесни комуникацията. 

2. Документиране по време на обществените обсъждания 

Всички въпроси и коментари, направени по време на обществените срещи, ще 
бъдат записвани и на тях ще бъде отговаряно по време на срещите, ако това е възможно. 
Въпроси, на които не може да бъде отговорено по време на дадена среща, ще бъдат 
представяни на компетентни специалисти от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за отговор.  

Въпроси и становища за инвестиционното предложение могат да бъдат изпращани 
в писмена форма до г-жа Галя Николова – ръководител на управление “Качество”, e-mail: 
GKNikolova@npp.bg, или вписани в книгите за становища, разположени в стая 104 в 
сградата на община Козлодуй, в сградата на община Мизия и Дом на енергетика – гр. 
Козлодуй (на местата, където е осигурен достъп до Доклада за ОВОС и приложенията към 
него). 

В рамките на 10 дни от проведената среща, в съответните общини и кметства, 
както и на компетентния орган ще бъде представено писменото становище  от 
Възложителя по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на 
общественото обсъждане. Също така, становището следва да бъде представено в Дом на 
енергетика – гр. Козлодуй.  

Писменото становище ще бъде преведено на английски език и публикувано на 
интернет страницата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. 

 

VII. Механизъм за оплаквания 
Всички оплаквания във връзка с процедурата по ОВОС на ИП за Съоръжение за 

третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци с голям коефициент на 
намаляване на обема в АЕЦ „Козлодуй” трябва да бъдат отправяни до г-жа Галя Николова 
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– ръководител на управление “Качество”, e-mail: GKNikolova@npp.bg, или в писмена 
форма, в Дом на енергетика – гр.Козлодуй.  

Формуляр за оплакване ще бъде осигурен за тези, които искат да представят 
въпрос, коментар или оплакване. Формулярът за оплакване ще бъде наличен на интернет 
страницата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД http://www.kznpp.org/, както и в стая 104 в сградата 
на община Козлодуй, в сградата на община Мизия и Дом на енергетика – гр. Козлодуй, 
(на местата, където е осигурен достъп до Доклада за ОВОС и приложенията към него). 


