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2013г., в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 
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21.12.2012г. 
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(2). Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества 
(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 
източници на емисии, обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г., в сила от 6.08.2006 г. 

(3). Наредба № 1/07.07.2000 г. за проучването, ползването и опазването на 
подземните води, обн. ДВ бр.57/14.07.2000 г., попр. бр. 64/4.08.2000 г., посл. 
изм. бр. 28 от 19.03.2013 г. 

(4). Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, посл. изм. бр. 44 от 
17.05.2013 г. 

(5). Наредба № 11 от 14 Май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и 
полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух, обн. ДВ. бр.42 
от 29 Май 2007г. 

(6). Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния 
въздух, обн. ДВ бр. 58 от 30.07.2010 г. 

(7). Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни 
води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, обн. ДВ, бр. 63 от 
28.06.2002 г., посл. изм., бр. 15 от 21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г. 

(8). Наредба № 14/23.09.97 г. за норми за пределно допустимите концентрации на 
вредни вещества в атмосферния въздух на населените места, обн. ДВ 
бр.88/3.10.1997 г., посл. изм. бр. 42 от 1.01.2008 г. 

(9). Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване 
на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, 
(обн. ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г., изм. и доп. – бр. 30 от 2002 г.) 
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на вредни вещества в почвата, Издадена от Министерството на околната 
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показателите за шум и вредното влияние на шума върху здравето на 
населението (МЗ, МОСВ, ДВ бр. 58,2006 г.) 

(16). Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 
депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане 
на отпадъци (Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 
80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.) 

(17). Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни 
източници, обн. ДВ бр.31/6.04.1999 г., посл. изм. ДВ бр. 102 от 21.12.2012 г.  

(18). Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра 
на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на 
здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. ) 

(19). Наредба № 7 от 8.06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите, 
ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г  

(20). Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на 
производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените 
места, обн. ДВ бр. 98 от 1.12.2000 г. 

(21). Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за Правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони, Издадена от МРРБ,  В сила 
от 13.01.2004 г. Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.10 от 28 
Януари 2005г., изм. ДВ. бр.11 от 1 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 
2005г., изм. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Април 2008г., 
изм. ДВ. бр.76 от 5 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.21 от 1 Март 2013г. 

(22). Наредба № 7/03.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния 
въздух, обн. ДВ бр.45/14.05.1999 г., в сила от 1.01.2000 г. 

(23). Наредба № 9/ 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели; обн. ДВ бр. 30 от 28.03.2001 г., посл. изм. ДВ бр. 15 от 
01.02.2012 г. 
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http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_54_monitoring_shum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_54_monitoring_shum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_54_monitoring_shum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_54_monitoring_shum.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_6_depa.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_6_depa.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_6_depa.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_7_ploshtadki.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_7_ploshtadki.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N7_zaustv_kan.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N7_zaustv_kan.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N7_zaustv_kan.pdf


(24). Наредба № 10 от 24.02.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на 
двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на 
емисиите на замърсители (Издадена от Министъра на земеделието и горите, 
обн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2004 г., в сила от 6.04.2004 г.), посл. изм ДВ, бр. 3 от 
10.01.2014 г. 

(25). Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012 г за проектиране на сгради и съоръжения в   
земетръсни райони  

(26). Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 
регистри  (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.) 

(27). Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (издадена от 
министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., 
ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г. ) 

(28). Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията 
на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци 
(обн. ДВ, бр. 36 от 2013 г.) 

(29). Наредба №2 за защита от аварии при дейности с опасни химични вещества, 
ДВ, бр.100/1990 

(30). Наредба №2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на 
отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните 
емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, обнародвана в 
ДВ.бр. 14/17.02.2012 г., посл. изм. доп., бр. 44 от 17.05.2013 г. 

(31). Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни 
нужди, ДВ, бр. 88 от 27.10.2000г. 

(32). Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 
акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 
от 08.01.2013 г.) 

(33). Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, обн. ДВ 
бр. 72 от 17.08.2004 г., посл. изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г. 

(34). Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или 
при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при 
неспазване на определените емисионни норми и ограничения (обн., ДВ, бр. 70 
от 9.09.2011 г.)  

(35). Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и 
начина за техния контрол., приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 
66 от 25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., посл. изм. и доп., бр. 36 от 
10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г. 

(36). Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с 
ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.) 
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http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_No2_2014_za_klasifikacia_na_otpadacite.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_4_2013_izgaryane_otpadaci.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_4_2013_izgaryane_otpadaci.doc
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http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_za_BA_i_za_NUBA.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_za_BA_i_za_NUBA.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_NITIUG.pdf


(37). Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване 
(приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила 
от 01.01.2014 г.) 

(38). Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, 
ядрения материал и радиоактивните вещества, ДВ бр. 77/3.09.2004г., посл. 
изм. ДВ бр. 44/9.05.2008г. 

(39). Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 
г., изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г.); 

(40). Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи, обн. в ДВ бр. № 
66/30-07-04 с последно изменение в бр. 5/19-01-2010. 

(41). Наредба за основните норми за радиационна защита, обн. ДВ. бр.76/05-11-
2012г. 

(42). Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС 
№ 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.) 

(43). Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за 
ограничаване на последствията от тях, обн. Д.В., бр. 39 от 12 май 2006 г., 
посл. изм. Д.В., бр. 25 от 30 март 2010 г. 

(44). Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи 
лъчения, обн. ДВ бр.74/24.08.2004 с посл.  изм. и доп., бр. 76 от 8.10.2012 

(45). Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 
06.12.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.) 

(46). Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно 
използване на ядрената енергия, обн. ДВ бр.41/18.05.2004, посл. изм. ДВ бр. 
78/30.09.2005 г. 

(47). Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция 
или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-
декларации при трансграничен превоз на отпадъци (Приета с ПМС № 195 от 
10.07.2014 г., обн., ДВ, бр. 59 от 18.07.2014 г.) 

(48). Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или 
пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и 
изделия от Приложение XVII на Регламент REACH, Приета с ПМС № 
376/30.12.2011 г., обн. ДВ., бр. 1 от 3 януари 2012 г. 

(49). Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на 
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339 от 
14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г.). 

(50). Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, 
Приета с ПМС № 152/30.05.2011 г., обн. ДВ., бр. 43 от 7 юни 2011 г. 

(51). Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на 
химични вещества и смеси, Д.В., бр. 68 от 31 август 2010 г., в сила от 
31.08.2010 г., Прилага се до 31.05.2015 г. 

(52). Наредба за стандартите за качество на околната среда за приоритетни 
вещества и някои други замърсители, обн. ДВ бр. 88 от 9.11.2010 г.  
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http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_za_izlqzloto_ot_upotreba_elektrichesko_i_elektronno_oborudvane.rtf
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http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Zakonodatelstvo/Naredba_Seveso_BG.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Zakonodatelstvo/Naredba_Seveso_BG.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Biowaste/Biowaste_ordinances/SepColOrd-State_Gazette.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_bankova_garancia.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_bankova_garancia.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_bankova_garancia.rtf
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http://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/site/File/reach/Naredba_restrikcii_REACH.pdf
http://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/site/File/reach/Naredba_restrikcii_REACH.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_utaiki.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_utaiki.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/CLP/Zakonodatelstvo/Naredba_syhranenie_OXVS.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/CLP/Zakonodatelstvo/Naredba_syhranenie_OXVS.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Zakonodatelstvo/Naredba_CLP_BG.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Zakonodatelstvo/Naredba_CLP_BG.pdf


(53). Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. 
(Oбн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.) 

(54). Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Oбн., 
ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.) 

(55). Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 
целите на опазване на защитените зони, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007., в сила 
от 11.09.2007, посл. изм. бр.94 от 30 Ноември 2012г.  

(56). Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда, обнародван в ДВ бр. 25/18.03.2003, посл. изм. бр.94 от 30 
Ноември 2012г. 

(57). Наредба за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни 
вещества, обн. ДВ бр. 60 от 22.07.2005 г., посл. изм. ДВ бр. 13/14.02.2014 г. 

(58). Наредба за условията и реда за определяне на зони с особен статут около 
ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения Обн. ДВ бр. 
69/06.08.2004г. с последно изменение в бр.  5 от 19.01.2010 г. 

(59). План за управление на речния басейни в Дунавски район за басейново 
управление на водите в РБългария/ПУРБ/  

(60). ПМС № 53/1999г. и Наредба за изискванията за третиране и транспортиране 
на производствени и опасни отпадъци / ДВ 29/1999г./. 

(61). ПМС № 61/2003г. Наредба за националната схема за управление на околната 
среда / ДВ 26/2003г./ 

(62).  

ПРАВИЛНИЦИ 
(1). ПМС № 18/23.01.1998г. и Правилник за организацията и дейността по 

предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и 
катастрофи/ ДВ 13/1998г. /. 

(2). ПМС № 319/2002г. Правилник за устройството и дейността на Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда /ДВ 3/2003г./. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ВХОДНИ ДАННИ  

ДОКЛАДИ ПО ОВОС 

1.  Доклад за Оценката за въздействието на АЕЦ „Козлодуй” върху околната среда 
(ДОВОС на АЕЦ), София, 1999 

2.  Доклад за ОВОС на Хранилище за сухо съхраняване на отработено ядрено гориво 
в АЕЦ „Козлодуй”, 2005г 

3.  Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно 
предложение „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на 
площадката на АЕЦ “Козлодуй”, “АЕЦ Козлодуй-Нови мощности” ЕАД , 2013г. 

4.  Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционно 
предложение „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на 
площадката на АЕЦ “Козлодуй”с предмета и целите за опазване на защитени 
зони. “АЕЦ Козлодуй-Нови мощности” ЕАД , 2013г.  

5.  ДОВОС на съоръжение за третиране и кондициониране на РАО с голям 
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6.  ДОВОС за извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“ 

ДОКЛАДИ ОТ ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА 
ПЛОЩАДКИ НА ДПРАО, ДОКЛАДИ ДО АЯР 
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8.  Доклад за изпълнение на фаза „Събиране на данни и анализиране на райони”, 
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9.  Доклад за изпълнение на фаза 3 „Характеризиране на площадки”, доклад до АЯР  

10   Доклад за преглед и подбор на потенциални площадки за НХРАО, ГИ-БАН, 2007 
Изследването е извършено в рамките на фаза „Събиране на данни и анализиране 
на райони” 

11   Комплексен анализ на регионалните геофизични полета и оценка на сеизмичния 
риск, ГФИ- БАН, МГУ "Св.Иван Рилски", 2007 Изследването е извършено в 
рамките на фаза „Характеризиране на площадки” 

12   Опитно-методични изследвания, с цел верифициране на методи и методики за 
проучване и доказване на приемливостта на площадки за изграждане на НХРАО, 
ГИ-БАН, 2007 Изследването е извършено в рамките на фаза „Характеризиране на 
площадки” 

13   Извършване на инженерно-геоложки, хидрогеоложки и геофизични проучвания, 
ГИ-БАН, 2007 Изследването е извършено в рамките на фаза „Характеризиране на 
площадки” 
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14   Съвместен анализ на резултатите от високоточните геодезични измервания, 
геоморфоложки и геотектонски наблюдения, ГИ-БАН, 2007 Изследването е 
извършено в рамките на фаза „Характеризиране на площадки” 

15   Характеризиране на площадка №4, ГИ-БАН, 2007 Изследването е извършено в 
рамките на фаза „Характеризиране на площадки” 

16   Геофизични проучвания на ската, южно от АЕЦ "Козлодуй", МГУ "Св.Иван 
Рилски", 2007  

17   Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за изграждане на Национално 
хранилище за погребване на ниско и средноактивни РАО, МГУ "Св.Иван Рилски", 
2007 Изследването е извършено в рамките на фаза „Характеризиране на 
площадки” 

18   Прогнозиране на възможното разпространение на радионуклиди от НХРАО в 
подпочвеното пространство и подземните води НА площадка „Радиана”, АквА 
Моделинг Груп, 2008 Изследването е извършено в рамките на фаза 
„Характеризиране на площадки” 

19   Анализа на условията за повърхностно погребване на РАО, МГУ "Св.Иван 
Рилски", 2007 Изследването е извършено в рамките на фаза „Характеризиране на 
площадки” 

20   Доклад за резултатите от проведените геоложки, геофизични, инженерно-
геоложки, хидрогеоложки и хидроложки, лабораторни проучвания, МГУ-
Инженеринг, 2009, Изследването е извършено в рамките на фаза „Потвърждаване 
на площадки” 

21   Доклад за изpaбoтвaне на геолого-хидрогеоложки профили от платото през 
площадка „Радиана“ до р.Дунав, отчетен доклад от проф. дгн Йордан Евлогиев в 
рамките на договор с ДПРАО, декември 2012г.; 

22   Прогноза за опасността от наводнение и ерозия от р. Дунав на площадка 
,,Радиана" за хранилище за ниско и среднoaктивни РАО, отчетен доклад от проф. 
дгн Димчо Евстатиев и проф. дгн Йордан Евлогиев в paмкитe на договор с 
ДПРАО, май 2011г. 

23   Оценка на изменениeтo на нивото на подзeмнитe води на площадка "Радиана" при 
максимално повишение на нивото на р. Дунав"; отчетен доклад от проф. Илия 
Йотов в рамките на договор с ДПРАО, май 2011г. 

24   Инженерно-reoложки и хидроreoложки полеви и лабораторни изследвания на 
paвниннатa част на площадка „Радиана“; отчетен доклад разработен от ГИ-БАН в 
рамките на договор с ДПРАО, август 2011г 

25   Литоrpaфcки сондажи по надлъжната ос на хранилищните модули на НХРАО на 
площадка „Радиана“ за уточняване на котата на залягане на плиоценските 
седименти, отчетен доклад разработен от ГИ-БАН в рамките на договор с ДПРАО, 
ноември 2012r. 

26   Програма за предексплoaтaционен радиационен мониторинг на Национално 
хранилище за радиoaкrивни oтпaдъци; ДПРАО, 2013г., програмата е част от 
дoкyмeнтaциятa придружаваща Заявлениeтo за одобряване на избраната площадка 
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27   Програма за предексплoaтaционен хидроreoложки мониторинг на Национално 
хранилище за радиoaкrивни oтпaдьци; ДПРАО, 2013г., програмата е част от 
придружаваща Заявлениeтo за одобряване на избраната площадка 

28   Програма за предексплoaтaционен сеизмичен монитoринг на Национално 
хранилище за радиoaктивни отпадъци, ДПРАО, 2013г., програмата е част от 
документацията придружаваща Заявлениeтo за одобряване на избраната площадка 

29   Техническо задание за предексплоатационен геодезичен мониторинг на площадка 
„Радиана“, ДПРАО, 2013г. 

30   Техническо задание за предексплоатационен сеизмичен мониторинг на площадка 
“Радиана“, ДПРАО, 2013г.; 

31   Програма за предексплoaтaционен радиологичен мониторинг на площадка 
„Радиана“, 2013г., отчетен доклад на Титa Консулт ООД по договор с ДПРАО за 
Предексплoaтaционен радиологичен мониторинг на площадка „Радиана“; 
протоколи в изпълнение на този договор; 

32   Идеен проект на Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни 
РАО, Отчет по задача 4.1 от PHARE Проект, №EUROPEAID/122568/D/SV/BG, 
2008г. 

33   Идеен проект на НХРАО в два вариaнтa, разработен от консорциум Уестингхауз 
Електрик Испания, DBE Тесhnology и Енреса; 2012г. 

34   Технически проект на НХРАО на площадка „Радиана“, разработен от консорциум 
Уестингхауз Електрик Испания, DBE Тесhnology и Енреса; 201Зг. 

35   ПУП-ПРЗ за обект НХРАО на площадка „Радиана“, 2012г. 

36   Предварителен отчет за анализ на безопасността, Отчет по задача 4.2 от PHARE 
Проект, №EUROPEAID/122568/D/SV/BG, 2008г. 

37   Програма за мониторинг на площадката, Отчет по задача 4.4 от PHARE Проект, 
№EUROPEAID/122568/D/SV/BG, 2008г. 

38   Актуализиране на радионуклидния инвентар за НХРАО, Отчет по задача 3 от 
PHARE Проект, №EUROPEAID/122568/D/SV/BG, 2008г. 

39   Предпроектно проучване за изграждане на НХРАО, шахтов тип хранилище, 
Минпроект ЕАД, 2009 

40   Предпроектно проучване за изграждане на НХРАО, тунелен тип хранилище, 
Минпроект ЕАД, 2009 

41   Актуализиран предварителен анализа на безопасността на НХРАО, в процес на 
разработване, РискИнженеринг 

42   Технико-икономическа обосновка, в процес на разработване, РискИнженеринг 

43   Предваритeлнa оценка на безопаснocтra на НХРАО, ДПРАО, 2013г., докладът е 
част от документацията придружаваща Заявлениeтo за одобряване на избраната 
площадка 
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44   Междинна оценка по безопасност, разработена от консорциум Уестингхауз 
Електрик Испания, DBE Тесhnology и Енреса; 2014г.  

45   Доклад относно възможности за прилагане на мерки за защита на населението в 
случай на тежка радиационна авария, ДПРАО, 2013г., докладът е част от 
дoкyмeнтaциятa придружаваща Заявлениeтo за одобряване на избраната площадка 

46   Работен проект за изместване на участък от електропровод ЕЛБА 20 kV, 
собственост на ЧЕЗ Електроразпределение България АД 2013г.  

47   Идеен проект за изместване на участък от напоителен канал преминаващ през 
площадка ,,Радиана”; 2013г. 

48   ПУП-Парцеларен план за изместване на участък от напоителен канал преминаващ 
през площадка ,,Радиана"; 2013г. 

49   Техническо Задание за разработване на Технически Проект за изместване на 
участък от напоителен канал преминаващ през площадка ,,Радиана"; 2013г. 

50   Работен проект за питеен водопровод и водомерна шахта с водомерен възел за 
водоснабдяване на площадка „Радиана“ и изместване на yчacтьк от питеен 
водопровод преминаващ в района на площадка „Радиана“; 2013г. 

51   ПУП-Парцеларен план за изместване на участък от питеен водопровод 
преминаващ през площадка ,,Радиана"; 2013г. 

52   Работен проект за изграждане на временен път за достъп до площадка „Радиана“, 
2013г. 

53   Работен проект за изграждане на индустриална orpaдa на площадка „Радиана“, 
2013г. 

54   Multiatribute evaluation and recommendations to SERAW, (оценка и препоръки към 
ДПРАО) to SERAW, разработен от консорциум Уестингхауз Електрик Испания, 
DBE Technology и Енреса; 2012г. 

55   Detailed Programmе for Realization of the Hydrogeological Monitoring and 
Geochemical Analysis, 2013г., отчетен доклад на консорциум от National Nuclear 
Laboratory, UK and British Geological Survey по договор с ДПРАО за изпьлненне на 
Предексплоатационен хидрогеоложки монитopинг на площадка „Радиана“ 

56   Preliminary Hydrogeological model for the Radiana Site, 2013г., отчетен доклад на 
консорциум от National Nuclear Laboratory, UK and British Geological Survey по 
договор с ДПРАО за изпълнение на Предексплоатационен хидрогеоложки 
монитopинг на площадка „Радиана“ 

57   Design of the Overall Моnitoring System Including Vadose Zone and Saturated Zone 
(Aquifer) Monitoring, 2013г., отчетен доклад на консорциум от National Nuclear 
Laboratory, UK and British Geological Survey по договор с ДПРАО за изпьлнение на 
Предексплоатационен хидрогеоложки монитopинг на площадка „Радиана“ 

58   Construction of Vadose Zone Моnitoring Systems, 2013г., отчетен доклад на 
консорциум от National Nuclear Laboratory, UK and British Geological Survey по 
договор с ДПРАО за изпьлнение на Предексплоатационен хидрогеоложки 
монитopинг на площадка „Радиана“ 
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59   Соnstruction of the Saturated zone (Aquifers) Monitoring System, 2013г., отчетен 
доклад на консорциум от National Nuclear Laboratory, UK and British Geological 
Survey по договор с ДПРАО за изпълнение на Предексплоатационен 
хидрогеоложки монитopинг на площадка „Радиана“; 

ДРУГИ МАТЕРИАЛИ 

60   Програма за опазване на околната среда на община Козлодуй, за периода 2010 – 
2013 г. 

61   Общинска програма за управление на отпадъците на община Козлодуй, 2010 – 
2013 г. 

62   Маркетингов профил на община Козлодуй 

63   Програма за развитие на туризма на община Козлодуй за периода 2008-2011г., 

64   Доклади за състоянието на околната среда през 2009-2013 г., РИОСВ-Враца, 
МОСВ 

65   Резултати от радиоекологичния мониторинг на АЕЦ „Козлодуй”–2009, 2010, 2011, 
2012, 2013 г. 

66   Нарочно събрани/изискани материали в процеса на провеждане на консултации 
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