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І. Въведение
ПР дейности в подкрепа на Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) на
Проекта за извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“
С настоящото представяме Плана за ангажиране на заинтересованите странив подкрепа на
процеса на ОВОС и успешната реализация на Проекта за извеждането от експлоатация на
блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“. Всички дейности са въз основа на предишен опит в работата с
ДП РАО по отношение на корпоративната комуникация и комуникацията относно предходен
процес по ОВОС, както и на натрупани познания за неговата структура и функциии за връзките
му с важни заинтересовани страни.
Засилената комуникация и проактивният подход към ангажирането на заинтересованите
страни са от голямо значение за ДП РАО, което отговаря за екологичните дейности и въпросите
по здравна безопасност. Ето защо, за да се осигури обществена подкрепа за Проекта по
извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“, се счита за необходимо
подготвянето на редица дейности, насочени специално за всяка ключова заинтересована
страна.
Екипът на „ЕМ АЙ Медиа Груп“ подпомага ДП РАО при разработването и прилагането на такива
дейности с цел повишаване на обществената осведоменост относно: изготвения Доклад по
ОВОС; международните ангажименти на страната във връзка с извеждането от експлоатация на
блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“; естеството и графика на проекта и мерките за безопасност; и
относно поетите от ДП РАО ангажименти за отговорност към околната среда и обществото.
По време на процеса на ОВОС на извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ
„Козлодуй“ обществото има правото да разгледа всички документи и да задава въпроси по
Доклада за ОВОС, дейностите на ДП РАО и по проекта за извеждане от експлоатация. Тези
въпроси трябва да получат задоволителни отговори. Ще бъде изготвен Доклад от
консултацията във връзка с въпросите, засегнати през периода за консултация и отговорите на
ДП РАО.

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 извеждането от експлоатация
на блокове 1-4 ще бъдат в рамките на сегашната територия на ядрената централа.
Въз основа на опита от доклада за ОВОС на Националното хранилище за ниско- и
среднорадиоактивни ядрени отпадъци, което също се намира на площадката на централата,
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очакваме засегнатите общности да бъдат тези, населяващи община Козлодуй и община Мизия,
както и община Бекет в Румъния, освен ако компетентните органи 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:
Национални правителствени власти и администрация – МОСВ и негови
подразделения: Изпълнителна агенция по околната среда, Регионална инспекция по околната
среда и водите - Враца, Басейнова дирекция - Плевен; Министерство на здравеопазването и
Национален център по радиобиология и радиационна защита; българската Агенция за ядрено
регулиране.
Местни власти и администрация – председателя на Общинския съвет на община
Козлодуй г-жа Мая Занева; всички членове на Общинския съвет - Козлодуй; кмета на община
Козлодуй г-н Румен Маноев; всички членове на Общинския съвет - Мизия; кмета на община
Мизия д-р Виолин Крушовенски; областния управител на област Враца;
Местната общност – групите, спрямо които използваме различни подходи и които
определяме като заинтересовани страни по извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на
АЕЦ „Козлодуй“, са:
•
Млади, активно работещи мъже и жени, загрижени за въздействието на проекта върху
околната среда и за въздействието му върху местната общност;
•
Жени, които се грижат за домакинството и са особено чувствителни на теми, засягащи
здравето на децата и защитата на околната среда;
•
Деца – в детски градини и училища, подходът към които е различен – емоционален и
образователен;
•
Пенсионери, загрижени за околната среда на местно ниво и за въздействието на
извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“ върху тяхното здраве и начин
на живот и върху тези на семействата им;
•
Учителите от местните училища – като част от най-образованата група от населението и
имащи силно влияние върху голяма част от цялото население;
-

Местни лица с влияние при формирането на мнения и взимането на решения;

-

Медии – местни, регионални и национални;

Неправителствени организации с екологична дейност – Екологична асоциация „За
Земята“, Българско дружество за защита на птиците, Сдружение за дива природа „Балкани“,
Екогласност, Дружество за защита на природата, Сдружение „Зелени Балкани“;
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неправителствени органбизации с фокус върху енергийни въпроси – Български атомен
форум; Българско ядрено дружество; Български енергиен форум;
Институти на Българската академия на науките – Институт за ядрени изследвания и
ядрена енергетика и Геологически институт;
•
•
•
•
•

Експерти, свързани с проекта на национално и регионално ниво;
Служители на ДП РАО, част от които са бивши служители на АЕЦ „Козлодуй“;
Служители на ДП РАО и АЕЦ;
Синдикални структури в ДП РАО;
Румънското общество в най-голяма близост до националната граница, което се очаква
да бъде това в община Бекет;
Други организации и структури, свързани с въпроса.

•

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 за извеждане от експлоатация
на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“. Подробен списък със заинтересованите страни е представен
на http://dprao.bg

IV. Документи, които следва да бъдат оповестени
Следните документи ще бъдат достъпни за коментар от страна на заинтересованите страни:
•
•
•

Доклад за ОВОС на извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“ (на
български език)
Нетехническо резюме (на български и английски език)
План за ангажиране на заинтересованите страни (на български и английски език)

Документите, подлежащи на публично оповестяване при съответните условия, са:
•
Доклад за ОВОС на извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“, на
български език:
-

•

•

Наличен на хартиен носител в сградите на Община Козлодуй (ул. „Христо Ботев“ 13,
гр. Козлодуй) и Община Мизия (ул. „Георги Димитров“ 25-27, гр. Мизия 3330) и в
Главно управление на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (гр. София
1797, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ 52A, ет. 6), както и в Информационния център на
ДП РАО - Козлодуй;
Уведомление за оповестяване на Доклада за ОВОС в един местен вестник –„Козлодуй
днес“, и в национален вестник – „Новинар“, съгласно изискванията на българското
законодателство относно ОВОС. Уведомлението ще бъде качено също на интернет
страницата на ДП РАО.
Общодостъпно писмено изявление за съображенията на заинтересованите страни
(предложения, препоръки, мнения, възражения), изразени по време на общественото
изслушване/изслушвания, ще бъде предоставено на МОСВ и общинските власти,
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•

•

•

•

•

•

•

където са били проведени обществените изслушвания. Изявлението ще бъде качено и
на интернет страницата на ДП РАО.
Нетехническо резюме на Доклада за ОВОС на извеждането от експлоатация на блокове
1-4 на АЕЦ „Козлодуй“, на английски език
- Налично на хартиен носител в сградите на Община Бекет и/или други румънски
селища (ще бъдат определени от румънското Министерство на околната среда и
горите);
- Качено на интернет страницата на ДП РАО - www.dprao.bg;
Глава 11.5 –Трансгранични аспекти на инвестиционното предложение, на английски
език;
- Налична на хартиен носител в сградите на Община Бекет и/или други румънски
селища (ще бъдат определени от румънското Министерство на околната среда и
горите);
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 ДП РАО.
Писмено изявление на английски език относно обществените съображения
(предложения, препоръки, мнения, възражения), изразени по време на общественото
обсъждане/обсъждания, ще бъде предоставено на Министерството на околната среда
и горите и на общинските власти, където ще се проведат обществените изслушвания,
което ще бъде на разположение на широката публика. Изявлението ще бъде качено и
на интернет страницата на ДП РАО.
Ориентирано към широката публика съобщение относно решението на МОСВ по
ОВОС, на български и на английски език, публикувано в местен вестник и на началната
страница на ДП РАО.
Шестдесет дни след оповестяването на ОВОС, нетехническото резюме и Плана за
ангажиране на заинтересованите страни ще бъде изготвен Доклад за
заинтересованите страни, обобщаващ коментарите на всички заинтересовани страни и
отговорите на ДП РАО, който ще бъде даден на съответните заинтересовани страни.
Инвеститорското писмено изявление, съставено вследствие на Обществената
консултация, ще бъде публикувано на интернет страницата на ДПРАО, а хартиени
копия ще бъдат предоставени на заинтересованите общини и на Министерството на
околната среда и водите.

В допълнение към изискваните по закон документи „ЕМ АЙ Медиа Груп“ възнамерява да
предприеме следните дейности за обществени консултации:
V. Консултация
1. Материали и локация на материалите:
Месечен бюлетин, посветен на извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ
„Козлодуй“ – информация за българския проект, експертни становища и интервюта,
международен опит, най-добри практики в сферата и др. Бюлетинът ще се разпространява
5

сред следните получатели: Община Козлодуй; членове на Общинския съвет - Козлодуй; Дом на
енергетика - Козлодуй; Информационен център на ДП РАО в Козлодуй; служба „Протокол“ на
ДП РАО; кмета на гр. Мизия, членове на Общинския съвет - Мизия. Бюлетинът ще бъде наличен
през целия законово определен процес по ОВОС.
Дипляни – изготвени са два вида дипляни. Едната е посветена на основните дейности
на ДП РАО и е предназначена за широката публика; другата е посветена на Проекта за
извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“ и е предназначена за широката
публика. Издадените дипляни ще бъдат раздавани на следните получатели: Община Козлодуй;
членове на Общинския съвет - Козлодуй; Дом на енергетика - Козлодуй; Информационен
център на ДП РАО в Козлодуй; служба „Протокол“ на ДП РАО, кмета на гр. Мизия, членове на
Общинския съвет - Мизия. Дипляните ще са налични и на румънски език.
Плакати – плакати с информация за срещи, събития, обсъждания и други мероприятия,
организирани от ДП РАО, ще бъдат поставяни в сградите на Общините, на табла, в
Информационния център на ДП РАО в Козлодуй, в служба „Протокол“ на ДП РАО и на
обществени места в селата от общината. Плакати ще се осигуряват преди всяко събитие.
Прессъобщения за ключови събития, свързани с обществените обсъждания и с важни
дейности на ДП РАО по принцип, както и във връзка с Проекта за извеждане от експлоатация
на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“, ще бъдат правени при съответния повод.
3D модел на блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде изложен в Информационния център на
ДП „РАО“ в Козлодуй и ще бъде на разположение по време на всички срещи и обществени
изслушвания, за да представи нагледно процеса по извеждане от експлоатация.
С цел информиране на румънската общественост някои от информационните
материали ще бъдат публикувани и на румънски език (дипляни, презентации, изготвени от ДП
РАО и EWN за обществените обсъждания), а прессъобщения ще бъдат изпращани и до медиите
в Румъния. Докладът за ОВОС ще бъде представен на съответните компетентни власти в
Румъния. Ако медиите проявят интерес – под формата на въпроси, искания за интервюта и др.,
те ще получат своевременно съответната информация и съдействие.
2. Планирани обществени срещи
На интернет страницата на ДП РАО ще се поддържа актуална цялостна програма с датите и
часовете на срещите на заинтересованите страни.
Открити срещи с местните общностиса планирани за гр. Козлодуй, гр. Мизия, както и в
Румъния. Датите и местата на срещите ще бъдат съобщавани предварително от местните
власти (кметове, секретариати), в печатни материали и в местните медии (седмичника
„Козлодуй днес“, Kozloduy-bg.info и телевизионен канал „Виж“), както и на интернет страницата
на ДП РАО – www.dprao.bg.
Всички въпроси и коментари, направени по време на обществените срещи, ще бъдат
записвани и отговаряни лично по време на срещите, ако това е възможно. Въпроси, които не
могат да бъдат отправени по време на дадена среща, ще бъдат събрани и представяни на
компетентни специалисти от ДП РАО за отговор. Отговори на въпросите следва да бъдат
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представяни в Информационния център на ДП РАО в Козлодуй в рамките на две седмици.
Докладът за заинтересованите страни ще обобщава съображенията на заинтересованите
страни и ще дава отговори. Всички въпроси могат да бъдат задавани в писмена форма на
електронната поща на Информационния център на ДП РАО и на info@dprao.bg– адресът ще
бъде публикуван в дипляните, осигурени от предприятието, и вече е наличен на интернет
страницата на дружеството.
Всички промени, предложени от местните общности и одобрени от ръководството на
ДП РАО, съгласно националното законодателство, ще бъдат съобщавани по време на
публичните срещи, в Месечния бюлетин и в Доклада за заинтересованите страни.
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. На мястото/местата на обществените обсъждания ще има
информационни материали на румънски език (брошури, презентации, изготвени от ДП РАО и
EWN за публични срещи, както и самостоятелни банери с основна информация).

VI. Текуща информация
През целия период преди общественото изслушване на Доклада за ОВОС и след това ще се
осигурява общественодостъпна информация за Проекта за извеждане от експлоатация на
блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“. Цялата важна информация, касаеща доклада за ОВОС, Проекта
за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“ и дейностите на ДП РАО, ще
бъде публикувана на интернет страницата на предприятието. Прессъобщения ще бъдат
изпращани до национални и регионални медии и ще бъдат публикувани и на интернет
страницата на ДП РАО.
Местният вестник „Козлодуй днес“ ще открие колона за Въпроси и отговори относно Проекта
за извеждане от ескплоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“. На най-често задаваните
въпроси ще отговарят експерти от ДП РАО и трети страни – екологични, ядрени, медицински и
други специалисти.

VII. Механизъм за оплаквания
Всички предложения, оплаквания и възражения относно Проекта за извеждане от
експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“ трябва да бъдат отправяни до ДП РАО в
писмена форма на следния електронен адрес: info@dprao.bg. Могат да бъдат подадени и
лично, в писмена форма, в Информационния център на ДП РАО в Козлодуй и/или в служба
„Протокол“ на ДП РАО. 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 ДП РАО, както и в Информационния център и в Главно управление на
ДП РАО.
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Всички входящи писмени предложения, оплаквания и възражения трябва да бъдат
прехвърляни към компетентните експерти на ДП РАО. Отговори и изявления трябва да бъдат
давани в рамките на 2 седмици. Същите трябва да бъдат изпращани на получателя по
електронна поща или представяни в писмена форма в Информационния център на ДП РАО в
Козлодуй, или в служба „Протокол“ на предприятието, след като са били одобрени от
ръководството на ДП РАО.
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