
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ 

№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

ИНСТИТУЦИИ 
1.  ИАОС 

 
Изх. № П-04-11-
1100/ 13.05.2014 

Изх. № 26-00-
9931/16.05.2014 г. 

ИАОС приема без забележки предоставеното задание, 
като отчита, че направените по-рано предложения са 
взети предвид. 

Прието 

2.  АЕЦ Козлодуй-
Нови мощности” 
ЕАД 
 

Изх. № П-06-01-
1181/ 21.05.2014 
 

Изх. № 
221/28.05.14 г. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА И ЗАБЕЛЕЖКИ 
РЕЗУЛТАТ ОТ ОЦЕНКАТА 
При разработване на актуализираното задание за 
определяне на обхвата и съдържанието на ДОВОС на 
ИП: "Изграждане на национално хранилище за ниско и 
средно активни радиоактивни отпадъци, категория 2 а 
(НХРАО)" са спазени изискванията на чл. 10, ал. 3 от 
НУРИОВОС;  
В т. 1.5.3 - Очакван вид и количество РАО за 
погребване в НХРАО. Препоръчва се да бъдат 
анализирани и оценени в ДОВОС количествата РАО, 
които ще бъдат генерирани след изграждането и 
въвеждането в експлоатация на нова ядрена мощност.  
В т. 4.5. Препоръчва се да се оцени в ДОВОС 
въздействието и от реализацията на инвестиционното 
предложение за изграждане на нова ядрена мощност на 
площадката на АЕЦ "Козлодуй".  
В документа са установени технически грешки и 
неточности. 
Направена препоръка за определяне на кумулативното 
въздействие при осъществяване на ИП  
Препоръчва се да се прецизират точки 3 и 4 от т.6.2. - 
Списък на материали за разработване на ДОВОС на 
инвестиционно предложение за изграждане на НХРАО. 

Всички препоръки се приемат и ще 
бъдат взети предвид при изготвяне на 
ДОВОС. 
Ще бъдат отстранени допуснатите 
грешки и неточности в окончателния 
вариант на Актуализираното Задание 
за съдържанието и обхвата на 
ДОВОС. 
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

Да се прецизират референции 115 и 116 от т.9- 
Използвана литература 

3.  НЦРРЗ 
 

Изх. № П-04-09-
1097/13.05.2014 

Изх. № КЯЕ-10-
19/2014.05.30 

Забележки и препоръки: Думите „СОЗ/WHO” да се 
заменят с „СЗО/WHO”. 
Раздел „Въведение”, Думите „Директива 85/337/EEC и 
нейните три изменения от 1997г., 2003г. и 2009г., 
транспонирани в” да се заличат. 
Заглавие на раздел 1.6 „Вид и количество на очакваните 
отпадъци и емисии (замърсяване на води, въздух и 
почви; шум, вибрации; лъчения – светлинни, топлинни, 
радиация и др.) в резултат на експлоатацията на 
инвестиционното предложение”,- Думите „лъчения – 
светлинни, топлинни, радиация и др.” да се заменят с 
„лъчения йонизиращи и нейонизиращи”. 
Фигура 1.2-2: Зона за аварийно планиране 2 – ЗПЗМ с 
радиус 2 км, Фигурата е на ЗПЗМ с радиус 3 km... 
Раздел 1.6.6.1 „Йонизиращи лъчения”. Названията на 
единици да се изписват с малки букви: „грей”, 
„бекерел”. 
Раздел 1.7 „Описание на лицензионния процес и 
отговорности на различните институции” 
Думите „Министерството на благоустройството и 
регионалното развитие”, „Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма” да се заменят с 
„Министерството на регионалното развитие”, 
„Министерството на икономиката и енергетиката”. 
Раздел 3.9.4.2 „Прогноза на въздействие”, Названията 
на елементи и изотопи се изписват с малки букви: 
„уран”, „плутоний”, „америций”, „тритий”; символът за 
изотопи на йод е І, а не J. 
Раздел 3.11 „Здравно-хигиенна аспекти на околната 
среда и риск за човешкото здраве”. Предлагаме да се 
обединят параграфи 3.11.2 „Прогноза на 
въздействието” и 3.11.3 „Риск за човешкото здраве – 
радиобиологичен ефект и и радиационен риск”, или 

Приети са всички направени 
забележки и препоръки 
Всички препоръки са взети предвид 
при окончателния вариант на 
Актуализираното Задание за 
съдържанието и обхвата на ДОВОС  
Препоръките ще се вземат предвид и 
при изготвяне на ДОВОС. 
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

параграфите да се изчистят от дублиращото 
съдържание. 
Текстът трябва да съдържа само задание за извършване 
на оценки на въздействието, а не популярно изложение 
на основи на радиобиология и радиационна защита. 
В текста не е допустима подмяна на обективни 
количествени оценки с епитети като „на практика 
нулев”, „практически отсъстващ”, „практически 
неизмерим” и други подобни. 
Раздел 4.4 „Трансграничен характер на 
въздействията”,Думите „Р. Румъния” да се заменят с 
„Румъния”. 
Раздел 5 „Структура на ДОВОС с описание на 
очакваното съдържание на включените в него точки”,  
Текстът в булет „Директива на ЕС 85/337/ЕЕС, 
изменена и допълнена с 97/11/ЕС, “Директива на ЕС за 
ОВОС” да се замени с „Директива 2011/92/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 
2011 година, относно оценката на въздействието на 
някои публични и частни проекти върху околната среда 
(кодифициран текст)”. 
 
Раздел 6.1 „Списък на приложими български и 
международни нормативни документи, документи на 
ЕБВР, МКРЗ и МААЕ”,  
Текстът на ред 27 да се замени с „Директива 
2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 г., относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти 
върху околната среда (кодифициран текст)”. Редът 29 
да се заличи. 
Заглавието на списъка „Директиви на ЕС” да се измени 
на „Документи на ЕС”, и списъкът да се допълни със 
следните документи: 
– Директива 2006/117/Евратом на Съвета от 20 ноември 
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

2006 година относно надзор и контрол на превоза на 
радиоактивни отпадъци и отработено гориво; 
– Препоръка на Комисията от 11 октомври 2010 година 
относно прилагането на член 37 от Договора за 
Евратом (2010/635/Евратом); 
– Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 
година за създаване на рамка на Общността за 
отговорно и безопасно управление на отработено 
гориво и радиоактивни отпадъци. 
Текстовете да се изпишат на български:  
- Текстът на ред 47 да се замени с „Radiation Protection 
and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety 
Standards (Interim Edition). Safety Standards Series 
No. GSR Part 3 (Interim), 2011”. 
Списъкът на приложими документи на МААЕ да се 
допълни със следните публикации: 
– Disposal of Radioactive Waste. Safety Standards Series 
No. SSR-5, 2011; 
– Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste. 
Safety Standards Series No. SSG-29, 2014. 
– Monitoring and surveillance of radioactive waste disposal 
facilities. Safety Standards Series No. SSG-31, 2014. 
Раздел 6.2 „Списък на материали за разработване на 
ДОВОС на инвестиционното предложение за 
изграждане на НХРАО”,: 
Текстът на ред 61 да се замени с „Стратегия за 
управление на отработеното ядрено гориво и на 
радиоактивните отпадъци до 2030 г. Приета с 
протоколно решение на МC № 1.5 от 05.01.2011 г.”. 
Раздел 9 „Използвана литература”, Редът [14] да се 
замени с „IAEA, Radiation Protection and Safety of 
Radiation Sources: International Basic Safety Standards 
(Interim Edition). Safety Standards Series No. GSR Part 3 
(Interim), Vienna, 2011”. Редът [24] да се замени с 
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

„Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 13 декември 2011 година относно оценката 
на въздействието на някои публични и частни проекти 
върху околната среда (кодифициран текст)”.Редът [26] 
да се заличи. Редът [30] да се замени с „IAEA, IAEA 
Safety Glossary: Terminology Used in Nuclear Safety and 
Radiation Protection, 2007 Edition. Vienna, 2007”. На ред 
[35] думите „посл. изм. ДВ бр.63/2.8.2005г.” да се 
заменят с „посл. изм., ДВ, бр.18 от 2013 г.”Редът [37] да 
се замени с „IAEA, Regulations for the Safe Transport of 
Radioactive Material, 2012 Edition. Safety Standards Series 
No. SSR-6, Vienna, 2012”. На ред [38] думите „посл. 
изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г.” да се заменят с „посл. 
изм., ДВ, бр.109 от 2013 г.” 
Навсякъде в текста думата „радиация” да се замени с 
„лъчение” / „йонизиращо лъчение”. 

4.  РИОСВ ВРАЦА 
 

Изх. № П-04-11-
1101/13.05.2014 

Изх. № В-
981/05.2014 г. 

I. Становище: Структурата на заданието по принцип 
следва изискванията на чл. 10, ал. З от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда/Наредбата за 
ОВОС/. Да се има предвид, че в доклада за ОВОС е 
необходимо да се изготви за инвестиционното 
предложение в неговата цялост и всички свързани с 
изграждането и експлоатацията му обекти и/или 
дейности.  
Препоръки:  
II. При изготвянето на Доклада за ОВОС да се ползват 
актуални данни, съвременни познания и методи на 
оценка, в съответствие с чл.11, ал. 1 на Наредбата за 
ОВОС.  
III. Да се спази чл. 14, ал. 1, т. 5 -"План за изпълнение 
на мерките ... " да се разработи в табличен вид, 
.съгласно Приложение № 2а на Наредбата за ОВОС.  
IV. Да се обърне внимание на изискванията на чл.95, 
ал. 3 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, и 

Приети са всички направени 
препоръки 
1. При изготвянето на ДОВОС ще се 
вземат предвид всички направени 
препоръки от колектива експерти за 
оценка на въздействието на ИП върху 
отделните компоненти и фактори на 
околната среда. 
2. При изготвянето на ДОСВ ще се 
вземат предвид всички направени 
препоръки. 
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

по-конкретно: да бъдат проведени консултации със 
засегнатата общественост и резултатите да бъдат 
отразени в ДОВОС.  .  
V. В доклада да бъдат оценени разгледаните 
алтернативи, в изпълнение на чл.96, ал. 1, т. 2 от ЗООС. 
VI. Съгласно чл. 9, ал. 5 от Наредбата за ОВОС да се 
изготви и приложи справка за извършените 
консултации и за мотивите за приетите и неприети 
бележки и препоръки, както и доказателства за 
провеждането им.  
VП. Относно доклада за Оценка на степента на 
въздействие /ДОСВ/, който е приложение към Доклада 
по ОВОС:  
Най-близо разположените до площадката защитени 
зони от мрежата Натура 2000, съгласно представените 
от възложителя координати, са: ВG0002009 "Златията" 
за опазване на дивите птици - около 1,00 км от 
площадката, както и следните зони за опазване на 
природните местообитания и дивата флора и фауна: 
ВG0000533 "Острови Козлодуй" - на около 3,00 км, 
ВG0000614 "Река Огоста" - на около 5,5 км и 
ВG0000508 "Река Скът" - на около 6,5 км от мястото на 
реализация на инвестицнонното предложение.  
В ДОСВ да се отчете близостта на тези зони и особено 
на защитена зона ВG0002009 "Златията", при оценяване 
на въздействието на ИП върху природните 
местообитания и местообитанията на видовете, вкл. 
птици, предмет на опазване в тях. При изготвяне на 
ДОСВ да се спазват изискванията на Наредбата за ОС. 
Да се обърне внимание на кумулативното въздействие 
върху горецитираните защитени зони, от реализацията 
на настоящето инвестиционно предложение в 
съчетание с другите, одобрени за реализация в района 
инвестиционни предложения.  
VШ. При изготвянето на ДОВОС е необходимо да се 
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

съобразите и със следните препоръки:  
l. Да се уточни следната информация в ДОВОС:  
- Ще се предвиди ли изпълнението на Програма за 
извършване на собствен радиационен и нерадиационен 
емисионен контрол на отпадъчните води;  
- Ще се предвиди ли внедряването на системи за 
овладяване на изтекли радиоактивно замърсени 
отпадъчни води при евентуални аварийни ситуации. 

5.  АЯР 
 

Изх. № П-07-01-
1184/21.05.2014 

Изх. № 71-00-89-
26.05.2014 г. 

АЯР се въздържа от отправянето на конкретни бележки 
или предложения по изпратените документи, доколкото 
изискванията за обхвата и съдържанието на ДОВОС се 
уреждат от ЗООС и нормативните актове за неговото 
прилагане. 

 

6.  АПИ 
 

Изх. № П-07-00-
1190/21.05.2014 

Изх. № 53-00-
262/28.05.14 г. 

Становище : Областно пътно управление - / ОПУ / - 
Враца няма изисквания, забележки и препоръки към 
така представеното актуализирано задание за 
определяне на обхват и съдържание на ДОВОС на ИП 
за изграждане на НХРАО.  
 
ОПУ-Враца ще има изисквания към ДПРАО по Закона 
за пътищата, в частта за специалното ползване на 
пътищата / СПП /, само в случай, че :  
1. За изграждането и експлоатацията на площадка 
"Радиана", върху която се предвижда да бъде изградено 
НХРАО, се налага транспортен достъп от юг, т.е. пътна 
връзка с републикански път II-11 в участъка гр. 
Козлодуй - с. Хърлец;  
2. Само ако изграждането на хранилището или 
площадката засягат по някакъв друг начин обхвата на 
републикански път II-11. 

 
 
 
 
 
Приети изисквания, които ще се 
вземат предвид при изготвянето на 
ДОВОС. 

7.  Напоителни 
системи ЕАД – 
централно 
управление 

Изх. № П-53-00-
1192/ 21.05.2014 
 

Изх. №  
АД-53-391-
1#1/23.06.2014 г. 

Становище: Предвид на това, че в заданието точно и 
коректно са отразени съществуващите мелиоративни 
съоръжения в зоната на площадката, така и 
предвидените промени след изграждане на 

Прието 

7 
 



№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

 хранилището съгласуваме същото без допълнения и 
забележки. След изготвянето на ДОВОС на площадката 
на НХРАО, докладът да ни бъде предоставен за 
съгласуване. 

8.  Напоителни 
системи ЕАД-клон 
Мизия 
 

Изх. № П-53-00-
1365/ 03.06.2014 

Изх. № 
1011/06.06.14 г. 

Съгласие за използване на отводнителен канал, 
преминаващ под ведомствения път за АЕЦ Козлодуй в 
района на АЕСП, за заустване на дъждовни води от 
площадка „Радиана“ 

Документът ще се вземе предвид при 
изготвяне на ДОВОС и ДОСВ  

9.  АЕЦ Козлодуй ЕАД 
 

Изх. № П-06-01-
1195/ 21.05.2014 

Изх. № 
1967/27.05.14 г.  

Във връзка с изготвянето на ДОВОС на НХРАО е 
изпратен Доклад за екологична оценка (ДЕО) на 
Специализиран подробен устройствен план (СПУП) на 
зона за превантивни и защитни мерки (ЗПЗМ) около 
АЕЦ "Козлодуй" на електронен носител. 

Документът ще се вземе предвид при 
изготвяне на ДОВОС и ДОСВ 

10.  РИОСВ Монтана 
 

Изх. № П-04-11-
1102/13.05.2014 

Изх. № 
91405/27.05.14 г. 

Становище: Структурата и съдържанието на 
Актуализираното задание за обхват и съдържание на 
ДОВОС за ИП, отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 
3 от Наредбата за ОВОС  
Препоръки:  
- Предвид начина на водоснабдяване на селищата в 
община Козлодуй, в ДОВОС да се отдели особено 
внимание на оценката на въздействието върху 
подземните водни тела, източници на водоснабдяване, 
водоизточници от подземни води и санитарно - 
охранителни зони около тях.  
- Докладът за ОВОС трябва да бъде изготвен и 
съобразен с изискванията на чл. 96, ал. 1 от Закона за 
опазване на околната среда. 

 
 
 
 
Препоръките са приети и ще се вземат 
предвид при изготвянето на ДОВОС.  

11.  РИГ-Берковица 
 

Изх. № П-04-12-
1268/27.05.2014 

Изх. № РД-02-
61/05.06.2014 г. 

Становище : Определената като най-подходяща 
площадка "Радиана" за НХРАО от ДПРАО е 
разположена в землището на с. Хърлец и засяга част от 
имоти представляващи гори по смисъла на Закона за 
горите /Обн. ДВ. бр.19 от 08.03.2011 г. в сила от 
09.04.2011 г.  
Съгласно изготвения Лесоустройствен проект на ДГС-
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

Оряхово от 2006 г. предложената за площадка 
територия включва отдел 18, подотдел «и1» - площ 5.1 
ха, дървесен вид акация, възраст 11 год., отдел 18 
подотдел «з 1» - площ 2.7 ха, дървесен вид акация, 
възраст 11 год. и планински ясен, възраст 40 г., отдел 
18 подотдел «ж 1» - площ 1.9 ха, дървесен вид акация, 
възраст 10 год., отдел 18 подотдел «е 1» - площ 1,0 ха, 
дървесен вид летен дъб, възраст 15 год., акациявъзраст 
6 год., отдел 18 подотдел «д 1» - площ 2,4 ха, дървесен 
вид акация и гледичия, възраст 13 год., отдел 18 
подотдел «г 1» - площ -0.6 ха, дървесен вид софора, 
възраст 13 год., отдел 18 подотдел «в 1» - площ -0.9 ха, 
дървесен вид акация и гледичия, възраст 5 год., отдел 
18 подотдел «9» - площ 0.3 ха, голина, част от отдел 18 
подотдел «к 1» - дървесен вид акация, възраст 6 год.  
Предложената за площадка част от имот №238 включва 
част от отдел 18 подотдел «х» - дървесен вид летен дъб, 
възраст 15 год., част от отдел 18 подотдел «ц» - 
дървесен вид дребнолистна липа.възраст 30 год., 
планински ясен, явор, бреза, клен, част от отдел 18 
подотдел «ч» - дървесен вид акация, възраст 5 год., част 
от отдел 18 подотдел «ш» - дървесен вид дребнолистна 
липа, възраст 30 год., планински ясен, явор, орех, 
акация и част от отдел 18 подотдел «ю» - дървесен вид 
акация, възраст 7 год.  
Избраната площадка за НХРАО в цялата си площ 
представлява гора, която има огромно значение за 
региона, който е с ниска лесистост. Унищожаването на 
горскодървесната растителност при строителството на 
хранилището трябва да се компенсира със създаването 
на нови гори и в максимална степен запазване на 
съществуващия дървостой.  
Препоръки:  
- Да се изследва съществуващото положение на 
растителните горскодървесни видове и основните им 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приети са направените препоръки и 
ще се вземат предвид при изготвянето 
на ДОВОС и ДОСВ 
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

функции. 
- Да се направи прогноза на въздействието върху 
съществуващата лесистост в района на хранилището. 
- ДП «РАО» да създаде нови гори върху площ, равна на 
унищожената по време на строителството на 
хранилището.  
- Запазената част от гората да се превърне в лесопарк, 
като се засадят допълнително дървесни видове, 
подходящи за дългосрочно стопанисване. 

12.  НЦРРЗ П-04-09-1146/ 
19.05.2014 

Изх. № РД-02-10-
40/2014.06.03.. 

Представена е информация: 
- Резултати от провеждания от НЦРРЗ радиационен 
мониторинг в района на АЕЦ Козлодуй за 2012 и 
2013г.; 
- Справка за оценената годишна ефективна доза от 
надфоново облъчване на лица от населението живеещо 
около АЕЦ „Козлодуй” по населени места и критични 
групи за 2012 и 2013г. 
- Резултати от изследвания на радионуклиди при деца 
живеещи в близост до АЕЦ Козлодуй за 2012 и 2013г. 
или за периодите, в които сте провеждали такива 
изследвания. 

Представената информация ще се 
вземе предвид при изготвянето на 
ДОВОС  

13.  РИМ, Враца Изх. № П-92-00-
1265/ 27.05.2014 
 

Изх. № 
74/04.06.2014 г. 

Във връзка с възстановената процедура по ДОВОС за 
изграждане на НХРАО се препоръчва извършване на 
теренни археологически проучвания, да се реализира 
финален етап на спасителните археологически 
проучвания на надгробна могила, датираща вероятно от 
ранната бронзова епоха, разположена в участъка на 
площадка "Радиана" от археолози на РИМ-Враца. 
Началният етап на археологическите проучвания е 
осъществен през 2009 – 2010 г. могилата е частично 
проучена. 
 

Приета препоръка в ДОВОС да се 
прецизира в Плана от мерки в етапа на 
финализиране на започналите през 
2009 – 2010 г. проучвания на 
площадка „ Радиана” 

14.  Национален 
институт за 

Изх. № П-04-10-
1267/27.05.2014 

Изх. № 4800-
280/09.06.2014 г.  

Становище: Националният институт за недвижимо 
културно наследство няма възражение относно 

Прието становище  
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

опазване на 
паметниците на 
културата към МК 

 Актуализираното задание за определяне обхвата и 
съдържанието на ДОВОС на ИП за изграждане на 
НХРАО на територията на община Козлодуй, област 
Враца. 

15.  Министерство на 
здравеопазването  

Изх. № П-04-09-
1098/13.05.14 г. 

Изх. № 48-00-
18/10.06.14 г. 

Бележки и препоръки:  
Направени са препоръки за премахване на някои 
грешки и неточности в думи, изписване на елементи и 
изотопи , изрази и използвана литература в Раздел 
„Съкращения”, Раздел „Въведение” , Заглавие на 
раздел 1.6 ; Раздел 1.7 „Описание на лицензионния 
процес и отговорности на различните институции”, 
Раздел 3.9.4.2 „Прогноза на въздействие; Раздел 3.11 
„Здравно-хигиенна аспекти на околната среда и риск за 
човешкото здраве”, Раздел 5 „Структура на доклада за 
ОВОС с описание на очакваното съдържание на 
включените в него точки”,  
В Раздел 6.1 „Списък на приложими български и 
международни нормативни документи, документи на 
ЕБВР, МКРЗ и МААЕ”, е предложено да се допълни:  
– Директива 2006/117/Евратом на Съвета от 20 ноември 
2006 година относно надзор и контрол на превоза на 
радиоактивни отпадъци и отработено гориво; 
– Препоръка на Комисията от 11 октомври 2010 
година относно прилагането на член 37 от Договора за 
Евратом (2010/635/Евратом); 
– Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 
2011 година за създаване на рамка на Общността за 
отговорно и безопасно управление на отработено 
гориво и РАО. 
– Списъкът на приложими документи на МААЕ да се 
допълни с дадени публикации: 
Препоръчва се определени текстове да се изпишат на 
български. 
Раздел 6.2 „Списък на материали за разработване на 
ДОВОС на инвестиционното предложение за 

Приети забележки и препоръки  
Приети всички направени забележки 
Всички препоръки са взети предвид 
при окончателния вариант на 
Актуализираното Задание за 
съдържанието и обхвата на ДОВОС  
Препоръките ще се вземат предвид и 
при изготвяне на ДОВОС. 
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

изграждане на НХРАО”.Текстът на ред 61 да се замени 
със „Стратегия за управление на отработеното ядрено 
гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 г. приета 
с протоколно решение на МC №1.5/05.01.2011 г.”. 
Раздел 9 „Използвана литература”, - направени са 
препоръки за точното изписване на някои източници, 
както и предложения за използване на други.  
Препоръчва се: Навсякъде в текста думата „радиация” 
да се замени с „лъчение” / „йонизиращо лъчение”. 

16.  АПИ Изх. № П-07-00-
1190/21.05.2014 

Изх. № 53-00-
6697/13.06.14 г. 

Изразява положително становище, относно качеството 
и съдържанието на Заданието. 
Препоръки: 
Определената площадка за изграждане на НХРАО 
"Радиана" се намира в непосредствена близост до Път 
II-11 "Козлодуй - Хърлец", част от Републиканската 
пътна мрежа.Път II-11 "Козлодуй - Хърлец" е част от 
маршрути № 1 и № 2 за евакуация на населението от 
зоната за неотложни защитни мерки около АЕЦ 
"Козлодуй". 
Предвид близостта на площадка „Радиана” до Път II-11 
"Козлодуй - Хърлец" e необходимо да се спазват 
всички законови изисквания, като е необходимо 
идейните и технически проекти за изграждане на 
НХРАО, къкто и всяко тяхно изменение, да бъде 
съгласувано с Агенция „Пътна инфраструктура”. 

 
 
 
Приети препоръки, които ще се вземат 
предвид в ДОВОС. 

17.  РЗИ-Враца 
 

Изх. № П-04-09-
1182/21.05.2014 

Изх. № КД-04-
1261/12.06.2014 г. 

Препоръки:  
1. В обхвата на оценката за здравно-хигиенните аспекти 
на околната среда и риск за човешкото здраве да се 
даде становище, относно евентуално наличие на риск за 
здравето на населението, намиращо се в близост до 
площадката и съоръженията, от дейността при 
реализирането на инвестиционното намерение.  
2. Да се изясни въпроса с възможността за отделяне на 
наднормени замърсители в атмосферния въздух на най-

Приети препоръки. Ще се вземат 
предвид при изготвяне на ДОВОС и 
предложението на мерки, които да 
свеждат до минимум негативните 
въздействия върху околната среда и 
гарантират предотвратяване на 
здравен риск за населението в района.  

12 
 



№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

близко разположените населени места, както при 
нормална експлоатация, така и при аварийни ситуации.  
3. При разглеждане на въпросите, свързани със 
състоянието и предполагаемото въздействие върху 
подземните води да се представи изчерпателна 
информация за хидрогеоложката структура в района, 
основани на налични данни, при необходимост и на 
данни от допълнителни хидрогеоложки проучвания, 
които да доказват, че не се очаква изпълнението на 
инвестиционното предложение да повлияе негативно, в 
качествено и количествено отношение на 
водоизточниците за питейно- битови водоснабдяване в 
района. Тъй като има информация за наличие на 8 броя 
водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, за 
които предстои учредяване на санитарно-охранителни 
зони по реда на Наредба №З за условията и реда за 
проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация 
на санитарно-охранителните зони около водоизточници 
и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и 
около водоизточници на минерални води, използвани 
за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди 
да се извърши прогнозна оценка на влиянието върху 
дебита и качеството на водата при строителството, при 
последващата експлоатация, в случаи на инциденти, и 
през периода на извеждане от експлоатация на обекта.  
4. Пълна информация за моментното състоянието на 
отделните фактори на околната среда в района 
(атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, 
почви).  
5. Идентификацията на рисковите фактори от околната 
и работната среда,за увреждане здравето на хората по 
време на строителство.експлоатация и извеждане от 
експлоатация на обекта и съоръженията, свързани с 
инвестиционното намерение.  
6. Степента на очакваното неблагоприятно въздействие 
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

върху отделните компоненти и фактори на околната 
среда, основани на математическо моделиране, анализи 
и прогнози.  
7. Да се разгледат принципите на радиационна защита и 
предприетите мерки за свеждане на радиационния риск 
до минимум.  
Въз основа на направените прогнозни оценки за 
влиянието върху факторите и компонентите на 
околната среда да се определят броя на потенциално 
засегнатото население, териториите и зоните, 
подлежащи на здравна защита, в зависимост от 
очаквания териториален обхват на въздействие. Да се 
направи характеристика и определят водещите по 
значение рискови фактори по отношение на влиянието 
им върху човешкото здраве и се съпоставят с 
действащите хигиенни норми и изисквания, както за 
работна среда, така и за засегнатите жилищни 
територии на населени места.  
Да се направи преценка на възможностите за 
комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено 
въздействие на рисковите фактори, както за 
работниците, така и за подложеното на неблагоприятно 
въздействие население.  
В доклада следва да се направи анализ на здравно-
демографския статус на населението в най-близко 
разположените населени места на базата на актуални 
данни за демографското състояние (по показатели 
раждаемост, смъртност, естествен прираст, детска 
смъртност и др.) и заболяемостта (по ниво и структура). 
Данните да се сравнят с тези за областта и страната 
като цяло. Да се направи прогнозна оценка за 
влиянието върху здравно-демографския статус на 
населението при осъществяване на инвестиционното 
предложение.  
Въз основа на информацията по гореизложените 

14 
 



№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

въпроси следва да се извърши оценка на здравния риск, 
в т.ч. в случаи на инциденти и аварийни ситуации и се 
предложат мерки за здравна защита и управление на 
риска. 
 

18.  БАСЕЙНОВА 
ДИРЕКЦИЯ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА 
ВОДИТЕ - 
ПЛЕВЕН 

П- 04-10-21/ 
29.04.2014 

2915/05.06.2014  Информация от БДУВР: Становище .Направени 
забележки и дадени препоръки.  
 I. Описанието и анализа на компонентите на 
околната среда, в която ще се реализира ИП, да се 
изготви съобразно с информацията за водните 
тела в Плана за управление на речните басейни 
(ПУРБ) 2010 -- 2015 г. в Дунавски район. 
Съгласно представените координати на 
изследваните потенциални площадки „Радиана”, 
„Маричин валог”, „Брестова падина” и „Върбица” 
за реализация на ИП е дадена информация за 
попадането им в следните повърхностни и 
подземни водни тела и зони за тяхната защита, 
както следва: 
1. Повьрхности водни тела  
1.1. Площадки „Радиана” и „Маричин валог” 
попадат в повърхностно водно тяло, което е силно 
модифицирано, категория река от поречие Дунав, 
с име Дунав и код BG 1 DU000R001.  
1.2. Площадка „Върбица” попада в повърхностно 
водно тяло категория река от поречие Огоста, с 
име Скът и код BG 1 OG200R008.  
1.3. Площадка „Брестова падина” попада в 
повърхностно водно тяло категория река от 
наречие Огоста, с име Ботуня и код BG 1 
OG600RO 18.  
2.Подземни водни тела  
2.1. Площадки Радиана, Брестова падина и 
Маричин Валог попадат в района на 

 
 
 
Информацията е взета предвид при 
изготвяне на окончателния вариант на 
Актуализираното задание. 
В ДОВОС ще се вземат предвид 
всички направени забележки и 
препоръки.  
Ще се вземат предвид и спазване на 
всички мерки, съгласно ПУРБ 2010 - 
2015 г. в Дунавски район 
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

разпространение на следните подземни водни 
тела с кодове BG 1 G0000QPL023 и ВО 1 
G00000N2034:  
Подземно водно тяло с име Порови води в 
Кватернера - между реките Лом и Искър и код BG 
1 G0000QPl-023.  
Подземно водно тяло с име Порови води в 
Неогена - Ломско-Плевенска депресия и код ВО 1 
GOOOOON2034.  
2.2. Площадка Върбица попада в района на 
разпространение на подземно водно тяло с име 
Карстови води в Предбалкана и код BG 1 G0000 
K2S037. Химичното и количественото състояние 
на подземното водно тяло са добри. Екологичната 
цел за подземно водно тяло с код BG 1 
GOOOOQPL023 е "Запазване на доброто 
състояние на волното тяло". 
3. Зони за защита на (юдите, съгласно 119а от 
Закона за водите (ЗВ) , в които попада и касаят 
ИП:  
 
Съгласно чл. 116, ал. 2, Т. 3 от ЗВ всички води и 
водни обекти се опазват от изтощаване, 
замърсяване и увреждане с цел поддържане на 
необходимото количество и качество на водите и 
здравословна околна среда, съхраняване на 
екосистемите, запазване на ландшафта и 
предотвратяване на стопански щети, като за 
постигане на тези цели се определят зони за 
защита на водите.  
3.1. Зони за защита на питейните води и 
санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119а, 
ал. 1, т. 1 от ЗВ (водни тела и санитарно-
охранителни 'юни по чл. 119, ал. 4).  
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Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

Подземните водни тела са определени като зони 
'за защита на питейните води:  
За площадки Радиана, Брестова падина и 
Маричин Валог подземните водни тела с кодове 
ВG 1 G0000QPL023 и ВG 1 G00000N2034 са 
определени като следните зони за защита на 
питейните води: зона с код 
BGIDGWOOOOQPL023 и зона с код BG 1 DG 
WOOOOON2034, които са в добро състояние;  
За площадка Върбица подземното водно тяло с 
код BG 1 GOOOOK2s037 е определено като зона 
за защита на питейните води с код BG1DGW0000 
K2s037 в добро състояние;  
Водоизточници, съоръжения за питейно-битово 
водоснабдяване и санитарно-охранителните зони 
около тях - съгласно наличната информация в 
БДУВДР на разглежданите площадки в ИП не 
попадат водоизточници, съоръжения за питейно-
битово водоснабдяване и СОЗ около тях.  
 
3.2. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, 
ал.1, т. 5 от ЗВ - защитени територии и зони, 
обявени за опазване на местообитания и 
биологични видове, в които поддържането или 
подобряването на състоянието на водите е важен 
фактор за тяхното опазване (защитени зони от 
екологичната мрежа Натура 2000): площадка 
Брестова падина попада в зона за опазване на 
птиците с име "Златията" и код BG0002009. За 
тези зони екологичната цел е: "Осигуряване на 
устойчиво развитие на водните екосистеми и 
свързаните с тях сухоземни екосистеми в зоните 
до 2051”. 
При описание на компонентите и факторите на 
околната среда -част повърхностни и подземни 

 
 
 
 
 
 
 
 
Забележката е приета и взета предвид 
при корекция на текста в 
актуализираното задание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В ДОВОС ще се вземат предвид 
всички мерки в ПУРБ 2010 - 2015 г за 
постигането на екологични цели 
заложени в Програмите от мерки за 
предотвратяване и намаляване на 
антропогенния натиск (точкови и 
дифузни източници на замърсяване) и 
въздействие върху водните ресурси, 
мерки за мониторинг и контрол, 
включително мерки за зоните за 
защита на водите, които при избор на 
площадки за НХРАО е необходимо да 
се спазват:  
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

води, съгласно утвърдения ПУРБ 2010-2015 г. в 
Дунавски район да се отстранят следните 
неточности:  
Главният напоителен канал М-l, който преминава 
през площадка "Радиана", не представлява воден 
обект по смисъла на ЗВ.  
Риск оценката на повърхностните и подземните 
водни тела за непостиган  на екологичните цели е 
част от разработването на ПУРБ. В плана тя е 
представена но актуално към 2010г. е 
определеното състояние на водните тела;  
Чувствителната зона, съгласно Заповед № РД-
970/28.07.2003 г. на министъра на околната среда 
и водите, е свързана с необходимостта ПСОВ на 
агломерации с население над 10 000 е.ж. да 
предвидят съоръжения за отстраняване на 
биогенните елементи азот и фосфор.  
Програмите от мерки в ПУРБ 2010 - 2015 г. са 
насочени към постигане на добро и 
предотвратяване влошаване на състоянието до 
2015 г. на повърхностните и подземните водни 
тела;  
11. За постигането на тези екологични цели в 
ПУРБ 2010 - 2015 г. са заложени програми от 
мерки за предотвратяване и намаляване на 
антропогенния натиск (точкови и дифузни 
източници на замърсяване) и въздействие върху 
водните ресурси, мерки за мониторинг и контрол, 
включително мерки за зоните за защита на водите, 
които при избор на площадки за НХРАО е 
необходимо да се спазват:  
7.1.3 Мерки за опазване на водите за питейно-
битово водоснабдяване. включително мерките за 
опазване на качеството им, с оглед намаляване на 
степента на пречистване за получаване на води с 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В ДОСВ ще се вземат предвид всички 
мерки в ПУРБ 2010 - 2015 г за 
защитените територии и зони, обявени 
за опазване на местообитания и 
биологични видове, в които 
поддържането или подобряването на 
състоянието на водите е важен фактор 
за тяхното опазване: 
 
 
 
Приети препоръки взети предвид при 
актуализираното задание и изготвяне 
на ДОВОС.  
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Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

питейни качества:  
7.1.5.1 Мерки за регулиране на емисиите чрез 
определяне на забрани за въвеждане на 
замърсители от точкови източници на 
замърсяване или изисквания за издаване на 
разрешителни и техния периодичен преглед и 
актуализация за подземните води:;  
7.1.5.2 Мерки за регулиране на емисиите чрез 
определяне на забрани за въвеждане на 
замърсители от точкови източници на 
замърсяване  
7.1.6 Мерки за определяне на забрани за 
въвеждане на замърсители от дифузни източници 
на замърсяване и мерки за предотвратяване или 
регулиране на замърсяването:  
7.1.7 Мерки за предотвратяване замърсяването на 
водите с приоритетни вещества:  
7.1.8 Мерки за предотвратяване или намалянане 
въздействието на аварийни замърсявания:  
7.1.9 Мерки за защитените територии и зони, 
обявени за опазване на местообитания и 
биологични видове, в които поддържането или 
подобряването на състоянието на водите е важен 
фактор за тяхното опазване:  
 
111. В обхвата, съдържанието и формата на 
ДОВОС на ИП специално внимание е необходимо 
да се обърне на повърхностните и подземните 
водни тела и зоните за тяхната защита, както 
следва:  
1. Издаване на разрешителни по реда на ЗВ при 
осъществяване на предвидените дейности в ИП за 
изграждане на НХРАО  
„Дейностите по дрениране, инфилтриране и 
отнемане на естествени ресурси, касаещи 

19 
 



№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

подземните водни тела, подлежи на разрешителен 
режим, съгласно чл. 44 и чл. 46, освен в случаите 
на чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗВ. Разрешителните за 
водовземане и ползване на подземен воден обект 
се издават при спазване изискванията на Глава 
четвърта "Разрешителен режим" и Глава осма 
"Опазване на водите и водните обекти" от ЗВ, 
Нарелба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, 
ползване и опазване на подземните води и 
Заповед 121/28.11.2013 г. за утвърдени 
разполагаеми ресурси на подземните водни тела, 
издадена от директора на БДУВДР. Съгласно чл. 
116, ал.2 от ЗВ ежемесечно се определя общото 
черпене от подземните водни тела и свободните 
водни обеми, ресурсите на ПВТ се публикуват на 
интернет страницата на БДУВДР,  
„При евентуално засягане на водни обекти : от 
предвидените дейности при изграждане на 
линейна инфраструктура, пресичаща водни 
обекти мостове, преносни мрежи и проводи, по 
смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗВ, е 
необходимо издаване на разрешително за 
ползване на воден обект, освен в случаите на чл. 
46, ал. 5 от ЗВ.  
„При проектиране, реализация, експлоатация и 
извеждане от експлоатация на ИП да се обърне 
внимание на дъждовните (повърхностните) води, 
като се отчетат изискванията на: чл. 46а, ал. 1 от 
ЗВ, чл. 3, т. 3, 5 и 6, и чл. 6, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от 
Наредба №2 от 08.06.2011 г. за издаване на 
разрешителни за заустване на отпадъчни води във 
водни обекти и определяне на индивидуални 
емисионни ограничения на точкови източници на 
замърсяване, както и § 1, 16 от същата наредба. . 
„ Водовземането чрез съществуващи съоръжения 
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Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 
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становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 44 
и чл. 16 от ЗВ, освен в случаите когато 
водоснабдяването се осъществява по договор с 
регистриран по реда на Закона за регулиране на 
водоснабдителните и канализационните услуги 
оператор ВИК.  
'" Разрешителните № 13750001/20.04.2007г. с 
последващи изменения, за ползване на 
повърхностен воден обект с цел заустване на 
отпадъчни води на АЕЦ "Козлодуй", подлежи на 
изменение, предвид включването на отпадъчните 
води от НХРАО, съгласно Глава четвърта, Раздел 
111 от ЗВ и Наредба за ползването на 
повърхностните води (приета с Постановление 
№200 от 13 юли 2011г.). 
Освен с горецитираните изисквания за 
разрешителния режим при ползване и 
водовземане от повърхностни и подземни водни 
тела, е необходимо да се съобразите и с: При 
евентуално засягане на водоизточници и/или СОЗ 
за питейно - битово водоснабдяване от подземни 
води е необходимо по време на реализация и 
експлоатация на ИП, всички дейности да бъдат 
съобразени с Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 за 
подземни водни обекти от Наредба № 3 от 16 
октомври 2000 г.  
Във връзка с реализацията на ИП е необходимо 
при строителството да се спазят мерките за 
опазване на подземните води от замърсяване, като 
се вземат предвид забраните в чл. 46, ал. 2 и чл. 
118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ: т. 2 - обезвреждането, 
включително депонирането на приоритетни 
вещества, които могат да доведат до непряко 
отвеждане на замърсители в подземните води; т. 3 
- други дейности върху повърхността и в 
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Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 
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становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

подземния волен обект, които могат да доведат до 
непряко отвеждане на приоритетни вещества в 
подземните води; т. 4 - използването на 
материали, съдържащи приоритетни вещества, 
при изграждане на конструкции, инженерно-
строителни съоръжения и други, при които се 
осъществява или е възможен контакт с подземни 
води.  
На всички етапи от реализацията (строителство, 
експлоатацията и извеждане от експлоатация) на 
ИП да се опишат, съгласно изискванията на ЗВ и 
поднормативните актове за опазване на водите: 
необходимостта и начините за снабдяване с вода 
за производствени и битови нужди; начина на 
третиране на отделяните битово-фекални и 
производствени отпадъчни води; начина на 
третиране на дъждовните води, формирани но 
време на дъжд и снеготопене. При необходимост 
да се предвидят съоръжения за пречистване на 
уловените атмосферни води от строителната 
площадка и по време на експлоатация на НХРАО 
от евентуални изпускания и разливи на 
нефтопродукти - горива и масла.  
Не трябва да се нарушават изискванията на чл. 
143, т..3 и т. 5 от ЗВ, а именно: т.3 - забрана да се 
използват речните легла като депа за отпадъци, 
земни и скални маси; т. 5 съхраняването или 
складирането на материали, които в значителна 
степен биха увеличили унищожителната сила на 
водата при наводнения.  
При строителство, експлоатация и извеждане от 
експлоатация да не се засягат и нарушават 
обществени интереси, съгласно чл. 49, ал. 1 и ал. 3 
от ЗВ.  
За ненарушаване на обществени интереси и 
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Приети/ 
Неприети 

придобити права, регламентирани в чл. 49 от ЗВ.  
За недопускане и предотвратяване на 
замърсявания и аварии, по отношение на 
повърхностните и подземните води, съгласно 
изискванията на чл. 131, чл. 132 и чл. 143 от ЗВ. 
З. Да се предвидят мерки за предотвратяване. 
намаляване или където е възможно прекратяване 
на значителни вредни въздействия върху водните 
обекти и водните тела, както и зоните за тяхната 
защита (водоизточници, съоръжения за питейно-
битово водоснабдяване и санитарно-
охранителните зони около тях), на всички етапи 
строителство, експлоатация и прекратяване на 
експлоатацията, в предвидения географски обхват 
на въздействието 
ПУРБ в Дунавски район е публикуван на 
интернет страницата на БДУВДР www.bd-
dunav.org (Секция "Управление на водите", 
подсекция "План за управление на речния 
басейн").  
Настоящото становище не отменя задълженията 
Ви за изпълнение на изискванията на Закона за 
водите и другите закони и подзаконови 
нормативни актове в Република България и не 
може да служи като основание за отпадане на 
отговорността Ви по спазване на действащата 
нормативна уредба. 

19.  БАСЕЙНОВА 
ДИРЕКЦИЯ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА 
ВОДИТЕ - 
ПЛЕВЕН 

П-04-11-996/ 
25.04.2014 

2915/05.06.2014 г. Резултати от мониторинга на НСМОС на р.Дунав за 
2010-2013г. и обобщени резултати от контролния и 
оперативен мониторинг на повърхностните води в 30-
км зона около НХРАО/АЕЦ. Мониторинг на зоните за 
защита на водите в 30-км зона – подземни води 

Информацията ще се вземе предвид 
при изготвяне на ДОВОС.  
 

20.  "АЕЦ 
КОЗЛОДУЙ" ЕАД 

Изх. № П-06-01-
990/ 25.04.2014 

Изх. № П-
586/28.05.14 г.  

Маршрути за превоз на работници и служители на 
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД за 2013 г. 

Информацията ще се вземе предвид 
при изготвяне на ДОВОС 
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

21.  "АЕЦ 
КОЗЛОДУЙ" ЕАД 

Изх. № П-06-01-
1182/21.05.2014 

Изх. № 
1266/18.06.14 г. 

Във връзка с разрешение за заустване на отпадъчни 
води от канализацията на НХРАО в канализационната 
система на АЕЦ "Козлодуй", към настоящия момент 
ДП РАО има сключен договор за заустване на 
отпадъчни води в канализационната система на АЕЦ 
"Козлодуй". В договора са описани точките на 
включване на отпадъчните води, характера на водите и 
ценови условия.  
Съгласно условията в разрешителното за заустване на 
отпадъчни води, издадено на "АЕЦ Козлодуй" ЕАд, 
нови включвания в канализационната мрежа на АЕЦ на 
отпадъчни води, формирани от дейността на други 
юридически лица става само след сключване на 
договор, представянето му в Басейнова дирекция за 
управление на водите в Дунавски район с център 
Плевен и РИОСВ гр. Враца и изменение на издаденото 
разрешително.  
Във връзка с горното, е необходимо да се представят 
данни за произхода на отпадъчните води (по 
технологичен процес, битови, дъждовни), количествата 
им, информация за предвидени пречиствателни 
съоръжения, точки на заустване в канализационната 
система на АЕЦ и точки за осъществяване на 
мониторинг, за изготвяне на нов или актуализиране на 
съществуващия договор между АЕЦ и ДП РАО.  

Информацията и направените 
препоръки ще се вземат предвид при 
изготвяне на ДОВОС 

22.  РИОКОЗ-Монтана Изх. № П-04-09-
1183/21.05.2014 

   

23.  МИЕ Изх. № П-04-14-
1185/21.05.2014 

Изх. № 92-00-
892/24.06.14 г. 

Становище: Актуализираното задание като цяло следва 
изискванията на чл. 10, ал. З от Наредбата за условията 
и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда/Наредбата за ОВОС/. 
Препоръки - Относно дейностите и етапите за избор на 
подходяща площадка да се посочат още на етап задание 
сравнителните характеристики /геоложки, 
хидрогеоложки, тектонски, неотектонски условия и 

 
Направените забележки и дадените 
препоръки са взети предвид при 
изготвяне на актуализираното 
задание. 
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

сеизмичност, геохимични и др. природни условия/, 
които благоприятстват направения избор. 
- Да бъдат представени данни, резултати от проучвания 
на миграцията на радионуклиди в идентифицираните 
площадки, които доказват направените констатации за 
добрата задържаща способност по отношение на 
разпространението на нуклиди в земните пластове.  
В т. 1.1.2. схематично са описани вариантите за 
управление на подобен вид РАО. 
В т. 1.5.3. информацията би могла да бъде допълнена с 
данни относно очаквания радионуклиден инвентар на 
генерираните отпадъци. 
-В т. 1.5.5. информацията да бъде детайлизирана с 
включването на дългосрочни прогнози и оценка на 
вероятно радиологично въздействие след затварянето 
на съоръжението. 
- Да се допълнят мотивите, обосноваващи твърдението 
относно предоставената информация, че не се очаква 
трансграничен характер на въздействията, породени от 
дейности по време на строителство и експлоатация на 
НХРАО. 
В т. 2. Алтернативи за осъществяване на НХРАО 
информацията да бъде допълнена с представяне на 
сравнителен анализ от конструкционна гледна точка, 
обосноваващ избора на предпочитан вариант и 
информация по отношение на износоустойчивостта, 
степента на деградация и стареене на материалите и 
конструкциите, по-специално анализи за възможността 
за запазване на механичната цялост на СтБК при 
затваряне на съоръжението. 
- Допълване на информацията, касаеща рискове от 
възникване на възможни вътрешни и външни за 
съоръжението събития, водещи до нарушаване на 
функциите на безопасността на съоръжението. 
- Евентуално допълване на информацията за 

 
 
 
 
 
Всички забележки и направени 
препоръки ще се вземат предвид при 
изготвяне на ДОВОС и ДОСВ. 
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

значимостта на очаквани въздействия върху околната 
среда при възможни сценарии на възникване на 
събития, инциденти и/или аварии в рамките на 
площадката на съоръжението, както и анализи при 
потенциално въздействие от аварийни събития на 
съоръжения, извън площадката на хранилището. 
- Не е представен в т. 4.2. общият брой на жителите в 
населените места в 30 км наблюдавана зона на АЕЦ 
„Козлодуй”. 
- Неточности на използваната терминология, 
повторения на текстове, правописни грешки 
Непропорционално разработване на отделните части. 

24.  Изпълнителна 
агенция по горите 

Изх. № П-04-12-
1240/26.05.2014 
 

Изх. № ИАГ-
21126/19.06.14 г. 

Становище: Изпълнителна агенция по горите съгласува 
Актуализирано задание за определяне обхвата и 
съдържанието на ДОВОС на инвестиционно 
предложение за изграждане на Национално хранилище 
за ниско и средноактивни отпадъци категория 2а 
(НХРАО).  
Препоръки: С цел подобряване качеството на доклада 
по ОВОС и предотвратяване на негативни въздействия 
върху бъдещите ползватели на дървесина, предлагаме, 
в рамките на компонент "Растителност", да бъде 
анализирано потенциалното въздействие от 
реализацията на ИП върху горските екосистеми в 
подходящ радиус от площадката на хранилището. При 
реализация на инвестиционното намерение следва да 
бъдат спазени процедурите и изискванията описани в 
писмо № 91-800/10.05.2013г. на Министъра на 
земеделието и храните.  

Направените препоръки ще се вземат 
предвид при изготвяне на ДОВОС и 
ДОСВ. 
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

25.  МЗХ  Изх. № 91-800-
100513 

Становище: След получаване на настоящото писмо, с 
което се удостоверява наличието на условията по 
прилагане на чл. 73, ал. 5 от Закона за горите, следва 
да се извършат следните процедури:  

На основание влезлия в сила ПУП-ПРЗ, 
проектните граници на поземлени имоти с номер 
000254 с площ 309,633 дка и с номер 000355 с площ 
129,871 дка да се трансформират в окончателни. За 
тези обособени имоти да се издадат скици с отразена 
промяна в трайното предназначение на територията и 
начина на трайно ползване от Общинска служба по 
земеделие - Козлодуй, а не скици-проект.  

Върху терена се трасират площите с 
променено предназначение, съответстващи на 
подробния устройствен план, от възложителя на ПУП 
- ПРЗ или от заинтересованото ведомство.  

Съгласно чл. 78, ал. 4, т. 2 от ЗГ, промяната на 
предназначението се извършва безвъзмездно в 
случаите на изграждане на обекти по чл. 73, ал. 5 от 
ЗГ. На това основание Държавно предприятие 
"Радиоактивни отпадъци" не дължи заплащане на цена 
за промяна на предназначението на имотите в горски 
територии и не дължи парични средства на 
Министерството на земеделието и храните.  

Съгласно разпоредбите на чл. 86, ал. 5 от 
Закона за горите, при промяна на предназначението, 
учредяване или възникване на сервитути, както и при 
учредяване на ограничени вещни права върху гори - 
държавна и общинска собственост, се заплаща цена за 
компенсационно залесяване, определяна ежегодно със 
заповед на министъра на земеделието и храните. За 
горите държавна собственост, определената цена за 
компенсационно залесяване постъпва в приход на 
съответното държавно предприятие, съгласно чл. 86, 
ал. 6, т. 1 от Закона за горите.  

Всички направени забележки и 
препоръки ще се вземат предвид при 
изготвяне на ДОВОС и ДОСВ. 
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Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

Сеч на дърветата се разрешава, само в 
площите с променено предназначение по реда на 
Наредба Ха 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите (обн. 
ДВ бр. 19 от 64 от 19.08.2011 г.), след заплащане на 
дължимите суми за компенсационно залесяване.  
      Съгласно чл. 78, ал. 6 от ЗГ: "В случаите по чл. 73, 
ал. 5 в 7-дневен срок от влизането в сила на подробния 
устройствен план органът, одобрил плана, изпраща 
копие от него в службата по геодезия, картография и 
кадастър по местонахождението на имотите - за 
отразяване в кадастралната карта и регистри, съответно 
в общинската служба по земеделие _ за отразяване в 
картата на възстановената собственост". В конкретния 
случай задължението по изпълнение на цитираната 
законова разпоредба е на Министерство на 
регионалното развитие (МРР). С настоящото писмо 
удостоверявам наличието на основание за 
извършването на действията по горния ред от МРР. 

С промяната на предназначението на имота се 
намалява площта на горските територии. С оглед на 
отразяване на настъпилите промени в района на 
дейност на "Северозападно държавно предприятие" ДП 
- гр. Враца, както и във връзка с добива и 
разпореждането с дървесината, е необходимо да 
уведомите Изпълнителна агенция по горите, като 
представите скици на новообразуваните имоти, 
засегнати от ПУП-ПРЗ, с отразена промяна в трайното 
предназначение на територията и начина на трайно 
ползване. Изпълнителна агенция по горите ще уведоми 
"Северозападно държавно предприятие" ДП гр. Враца, 
териториално поделение ,,държавно горско стопанство 
- Оряхово" и Регионална дирекция по горите - 
Берковица за отразяване на промяната.  

Съгласно чл. 80, ал. 1 и ал. 2 от ЗГ, 
дървесината от поземлени имоти в горски територии, 
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Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

чието предназначение е променено, е на собственика 
на съответния имот. Добивът и разпореждането с 
дървесината се организират от собственика по реда на 
Закона за горите за негова сметка. На това основание 
добивът и разпореждането с дървесината от 
поземлените имоти - държавна собственост, следва да 
се извърши от "Северозападно държавно предприятие" 
ДП -- гр. Враца, териториално поделение "Държавно 
горско стопанство - Оряхово".  

С промяната на предназначението на имота в 
горски територии по реда на чл. 73, ал. 5 от Закона за 
горите, Държавно предприятие "Радиоактивни 
отпадъци" не придобива собствеността върху 
държавните имоти. Предоставянето на площите може 
да бъде извършена, след уреждане на собствеността 
върху държавните имоти по съответния законов ред.  
      Предаването на площите може да стане след 
настъпване на горните условия.  

26.  МЗХ Изх. № П-04-12-
1186/21.05.2014 

   

27.  Областна дирекция 
„Земеделие ” – 
Враца към МЗХ 

Изх. № П-04-12-
1264/27.05.2014 

 Местоположението на определената като най-
подходяща площадка "Радиана" за НХРАО (фигура 1.1-
3 от Приложение 3, приложена към техническото 
задание) от ДП "РАО" е разположена в землището на с. 
Хърлец, общ. Козлодуй. Отстои на около 6 600 м, 
северозападно от строителните граници на селото, 
граничи южно с АЕЦ "Козлодуй" и е на около 3 200 м 
югоизточно от регулационната линия на гр. Козлодуй. 
С Решение №898 от 08.12.2011г. на Министерски съвет 
е определено местоположението на ядреното 
съоръжение и е избрана площадка "Радиана" за 
национален обект.  
Площадката засяга част от имоти с №№ 000231, 
000238, държавна частна собственост, за които на 
основание Заповед №РД49-95/29.03.2012г. на 

Информацията и направените 
препоръки са взети предвид при 
изготвяне на актуализираното задание 
. 
Ще се вземат предвид и при изготвяне 
на ДОВОС и ДОСВ. 
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Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

Министъра на МЗХ е проведена процедура по реда на 
чл. 81 от Закона за горите, с която е променено 
предназначението им на поземлените имоти от 
земеделска територия в поземлени имоти в горска 
територия.  
С влязла в сила Заповед №РД-02-14-9/02.01.2013г. на 
зам. министъра на МРРБ е одобрен окончателен проект 
ПУП-ПРЗ за обект: "Национално хранилище за 
погребване на радиоактивни отпадъци на площадка 
"Радиана" в землището на с. Хърлец.  
От направената справка в регистъра на картата на 
възстановената собственост, имотите са с нови 
идентификационни номера №000254 (получен от 
разделяне на имот №000238) с площ от 309,б33 дка и 
№000355 (получен от разделяне на имот №000231) с 
площ от 129,871 дка, НТП - "Др. Селищна тер." и вид 
територия" населени места".  
Като собственик на имотите е вписана "Държавата", 
начин на придобиване отчуждаване за държавни нужди 
с Решение на МС по чл. 34а от ЗДС за отчуждаване на 
имоти за изграждане на обекти с национално значение. 
Областния Управител на Област Враца е издал Актове 
с №3220 и №3219 от 03.09.2013г. за държавна публична 
собственост.  
Становище: Площадката не засяга земеделски земи от 
държавния поземлен фонд, ОД "Земеделие" гр. Враца 
не възразява и няма препоръки по представеното 
актуализирано задание за определяне на обхват и 
съдържание на ДОВОС на ИП на ДП "РАО" за 
изграждане на Национално хранилище за погребване на 
ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци. 

28.  МВР Изх. № П-04-01-
1187/ 21.05.2014 

Изх. № 812100-
3728/2/20.06.14  

Становище: Компетентната структура в МВР - Главна 
дирекция "Пожарна безопасност и защита на 
населението" няма бележки и предложения по 
съдържанието на актуализираното задание за ДОВОС 
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

на ИП за изграждане на Национално хранилище за 
ниско и средно радиоактивни отпадъци категория 2А. 

29.  М-во на отбраната Изх. № П-04-05-
1188/21.05.2014 

   

30.  Министерство на 
културата 

Изх. № П-04-10-
1189/ 21.05.2014 

Изх. № 92-00-
241/19.06.2014  

Препращане до Директора на НИНКН за становище по 
заданието. 

 

31.  ВиК Враца Изх. № П-53-00-
1194/ 21.05.2014 

   

32.  АЕЦ „Козлодуй” 
ЕАД 

Изх. № П-06-01-
1195/ 21.05.2014 

   

33.  ЧЕЗ 
Електоразпределен
ие България 

Изх. № П-53-00-
1177/ 21.05.2014 
 

   

34.  БТК Изх. № П-53-00-
1322/ 30.05.2014 

   

Общини и кметства 
35.  Община Козлодуй 

 
Изх. № П-10-00-
1083/12.05.2014 

Изх. № 53-00-32 
(1)/ 30.05.2014 г. 

Препоръки При изготвяне на ДОВОС е необходимо да 
се разгледат по-задълбочено следните аспекти: 
Да се направи пълна оценка на безопасността на 
съоръжението, т.е дали съоръжението може да 
функционира безопасно, не само при нормална 
експлоатация, но и в случаи на авария или събития с 
ниска вероятност, в това число и нарушаване на 
защитните бариери в резултат на човешка дейност след 
затваряне на съоръжението: 
1. Да се разгледа вероятността от възникване на 
събития като: терористични атаки, взрив на 
транспортно средство, падане на малък пътнически 
самолет;  
2. Да се отчете фактът, че р. Дунав минава и през други 
държавни територии, и се обсъди вероятността от 
радиационно замърсяване в други европейски държави, 
освен Република Румъния;  
3. На страница 124, т. 4, да се коригира информацията 

Приети препоръки. 
Ще се вземат предвид при изготвяне 
на ДОВОС и ДОСВ  
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

за наличие на защитени територии по смисъла на ЗЗТ и 
защитени зони по смисъла на ЗБР, на територията на 
община Козлодуй.  

36.  Кметство с. Хърлец  
 

Изх. № П-10-00-
1085/12.05.2014 

Изх. № 
178/16.05.2014 г. 

Становище: В техническата част на Актуализираното 
задание нямаме препоръки.  
В частта прогноза на въздействието е отразено, че като 
единствен фактор, носещ опасност за здравето, може да 
се счита външното облъчване от опаковките на РАО 
при транспортирането им и при потенциални външни 
въздействия по време на съхраняването им.  
Въздействието на радиационното облъчване има 
вероятностен (стохастичен) ефект, което означава, че с 
нарастването на дозата нараства вероятността от 
появата на ракови заболявания, т.е. лъчевата доза има 
канцерогенен ефект и отношението на дозата и броя 
случаи на заболявания и линеен.  
Препоръки:  
Всички посочени негативни въздействия би трябвало да 
доведат до определен вид компенсации за населението 
в социално-икономически аспект, т.е. строителството и 
експлоатацията на НХРАО да осигури максимален 
брой работни места и подобряване на 
инфраструктурата за засегнатото населено място, както 
и специално отношение към земеделските 
производители от района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Приети препоръки. Ще се вземат 
предвид при изготвяне на ДОВОС . 
Ще се предвидят мерки за свеждане 
до минимум на негативните 
въздействия върху околната среда и 
здравето на населението в района и 
работещите на обекта.  

37.  Кметство с. 
Гложене 

Изх. № П-10-00-
1086/ 12.05.2014 

- -  

38.  Кметство с. Бутан Изх. № П-10-00-
1084/12.05.2014 

- -  

39.  Кметство с. Крива 
бара 

Изх. № П-10-00-
1087/ 12.05.2014 

- -  

40.  Община Мизия 
 

Изх. № П-10-00-
1086/ 13.05.2014 

Изх. № 53-00-
22(1)/21.05.14 г. 

Становище : Актуализираното Задание за ДОВОС на 
ИП е изчерпателно. Община Мизия изразява 
положително становище за приемането му В 

Приети препоръки . Ще се вземат 
предвид при изготвяне на ДОВОС . 
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

Актуализираното задание за ДОВОС на ИП за 
изграждане на НХРАО) е направено задълбочено 
проучване за избор на площадка за реализация на ИП. 
Избраната площадка не попада в зони по НАТУРА 
2000 и е в непосредствена близост до АЕЦ „Козлодуй“.  
Направен е анализ за избора на начина на погребване 
на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци, като 
за най- приемливо съоръжение за погребване на този 
вид отпадъци е повърхностно многобариерно 
инженерно съоръжение.  
С реализацията на ИП ще се създадат нови работни 
места.  
Засегнати са всички компоненти на околната среда, 
които да бъдат разгледани в ДОВОС, по отношение 
влиянието, което инвестиционното предложение може 
да окаже върху тях.  
Направена е изчерпателна прогноза за въздействието от 
реализацията на инвестиционното предложение върху 
компонентите на околната среда.  
Препоръки: При изготвянето на доклада да се обърне 
особено внимание върху оценка на въздействието 
върху подземните водни тела, източници на 
водоснабдяване, водоизточници от подземни води и 
санитарно- охранителните зони около тях.  

41.  с. Войводово Изх. № П-10-00-
1170/20.05.2014 

- -  

42.  с. Крушовица Изх. № П-10-00-
1170/20.05.2014 

- -  

43.   с. Липница Изх. № П-10-00-
1170/20.05.2014 

- -  

44.  с. Софрониево Изх. № П-10-00-
1170/20.05.2014 

- -  

45.  с. Сараево Изх. № П-10-00-
1170/20.05.2014 

- -  
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

46.  Община Вълчедръм 
Кмет Вълчедръм 

Изх. № П- 10-00-
1094/13.05.2014 

- -  

47.  Кметства 
с. Мокреш 
 

Изх. № П-10-00-
1169/ 20.05.2014 

   

48.  с. Септемврийци 
 

Изх. № П-10-00-
1169/ 20.05.2014 

   

49.  с. Долни Цибър 
 

Изх. № П-10-00-
1169/ 20.05.2014 

   

50.  с. Разград 
 

Изх. № П-10-00-
1169/ 20.05.2014 

   

51.  с. Златия 
 

Изх. № П-10-00-
1169/ 20.05.2014 

   

52.  с. Черни връх 
 

Изх. № П-10-00-
1169/ 20.05.2014 

   

53.  с. Ботево 
 

Изх. № П-10-00-
1169/ 20.05.2014 

   

54.  с. Бъзовец 
 

Изх. № П-10-00-
1169/ 20.05.2014 

   

55.  с. Горни Цибър Изх. № П-10-00-
1169/ 20.05.2014 

   

56.  с. Игнатово Изх. № П-10-00-
1169/ 20.05.2014 

   

57.  Община Хайредин 
Кмет Хайредин 

Изх. № П-10-00-
1093/13.05.2014 

-   

58.  Кметства  
с. Манастирище 

Изх. № П-10-00-
1171/20.05.2014 

   

59.  с. Михайлово Изх. № П-10-00-
1171/20.05.2014 

   

60.  с. Рогозен Изх. № П-10-00-
1171/20.05.2014 

   

61.  с. Бързина Изх. № П-10-00-    
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

1171/20.05.2014 
62.  с. Ботево Изх. № П-10-00-

1171/20.05.2014 
   

63.  Община Бяла 
Слатина  
Кмет Бяла Слатина 

Изх. № П-10-00-
1252/27.05.2014 

-   

64.  с. Алтимир Изх. № П-10-00-
1253/ 27.05.2014 

   

65.  с. Бърдарски геран 
 

Изх. № П-10-00-
1253/ 27.05.2014 

   

66.  с. Галиче 
 

Изх. № П-10-00-
1253/ 27.05.2014 

   

67.  с. Търнoвo Изх. № П-10-00-
1253/ 27.05.2014 

   

68.  Община Борован  
Кмет Борован 

Изх. № П-10-00-
1260/ 27.05.2014 

-   

69.  Кметства 
с. Малорад 
 

Изх. № П-10-00-
1261/ 27.05.2014 

   

70.  с. Добролево 
 

Изх. № П-10-00-
1261/ 27.05.2014 

   

71.  с. Сираково Изх. № П-10-00-
1261/ 27.05.2014 

   

72.  Община Криводол  
Кмет Криводол  

Изх. № П-10-00-
1258/ 27.05.2014 

Изх. № 92-273-
2/16.06.2014 г. 

Становище: В установения 14 дневен срок няма 
сведения за получени устни или писмено депозирани 
забележки, изисквания, препоръки. 

 

73.  Кметства 
с. Фурен 

Изх. № П-10-00-
1258/ 27.05.2014 

   

74.  Община Оряхово Изх. № П-10-00-
1095/ 13.05.2014 

Изх. № 53-00-4-
1/05.14 г. 

Община Оряхово няма изисквания, забележки и 
препоръки към Заданието за ДОВОС на ИП. 

 

75.  с. Горни Вадин Изх. № П-10-00-
1172/ 20.05.2014 
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

76.  с. Долни Вадин Изх. № П-10-00-
1170/20.05.2014 

   

77.  с. Лесковец Изх. № П-10-00-
1262/27.05.2014 

   

78.  с. Остров Изх. № П-10-00-
1262/27.05.2014 

   

79.  с. Селановци Изх. № П-10-00-
1262/27.05.2014 

Изх. № 53-00-
6(1)/13.06.14 г. 

Становище: През изминалия 14 дневен срок, в 
Кметството няма постъпили възражения, изразени 
мнения и становища. Изразено е съгласие за приемане 
на Актуализираното задание за определяне на обхват и 
съдържание на ДОВОС на ИП, при спазване на 
законовите норми и не допускане на замърсяване на 
околната среда. 

 

80.  с. Галово Изх. № П-10-00-
1262/27.05.2014 

-   

81.  Община 
Бойчиновци 

Изх. № П-10-00-
1255/ 27.05.2014 

Изх. № К-1264-
(1)/10.06.14 г. 

Становище: В Зоните за аварийно планиране, съгласно 
Авариен план на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, част от 
населените места от Община Бойчиновци попадат в 
Зона за неотложни защитни мерки - зона № З, с условен 
радиус 30 km около "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в която е 
разположена и площадка "Радиана". Това са селата 
Бели брод и Лехчево, общ. Бойчиновци. 
Считаме, че при загробяване на радиоактивни отпадъци 
съществува потенциална опасност от отрицателно 
въздействие върху здравето на населението и 
елементите на околната среда - въздух, почви и води. 
Това въздействие ще се прояви по време на 
експлоатационния и след-експлоатационния период на 
площадката. 

Приети препоръки. Ще се вземат 
предвид при изготвяне на ДОВОС . 
Ще се предвидят мерки за свеждане 
до минимум на негативните 
въздействия върху околната среда и 
здравето на населението в района и 
работещите на обекта. 

82.  Кметство с. 
Лехчево 

Изх. № П-10-00-
1254/ 27.05.2014 

Изх. № 
874/11.06.2014 г. 

Становище: Във връзка с актуализирано задание за 
определяне на обхват и съдържание на ДОВОС на ИП 
за изграждане на НХРАО ви информирам, че 
населението на село Лехчево няма изисквания, 
забележки и препоръки, отразени в ДОВОС. 
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

83.  с. Бели брод Изх. № П-10-00-
1254/ 27.05.2014 

- -  

84.  Община Лом  
Кмет община Лом 

Изх. № П-10-00-
1257/ 27.05.2014 

- -  

85.  Кметства  
с. Станево 

Изх. № П-10-00-
1256/ 27.05.2014 

- -  

Неправителствени организации 
86.  ЕС „За Земята” Изх. № П-53-00-

1239/26.05.2014 
   

87.  НД Екогласност 
(до г-н Пенчев) 

Изх. № П-53-00-
1238/ 26.05.2014  
 

   

88.  Сдружение за 
дивата природа 
„Балкани” 

Изх. № П-53-00-
1237/26.05.2014 
 

   

89.  Дружество за 
защита на 
природата -Велико 
Търново 

Изх. № П-92-00-
1325/ 30.05.2014 

   

90.  Дружество за 
защита на 
природата - 
Велинград 

Изх. № П-92-00-
1324/ 30.05.2014 
 

   

91.  Дружество за 
защита на 
природата - Разград 

Изх. № П-92-00-
1326/ 30.05.2014 

   

92.  СНЦ „Зелени 
Балкани” 

Изх. № П-53-00-
1236/26.05.2014 

   

93.  Българско ядрено 
дружество 

Изх. № П-92-00-
1241/26.05.2014 

Изх. № 
45/17.06.14 г. 

Становище: Българско ядрено дружество (БЯД) 
подкрепя напълно и без забележки представените 
материали относно Актуализирано задание за 
определяне на обхват и съдържание на ДОВОС на 
инвестиционно предложение за изграждане на 

Прието 
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

Национално хранилище за ниско и средноактивни 
радиоактивни отпадъци категория 2а (НХР АО) и 
изразява становище, че те са разработени в 
съответствие с действащото национално и 
международно законодателство. и гарантират спазване 
на стандартите по безопасност на МААЕ и действащите 
Директиви на ЕС. 

94.  Булатом Изх. № П-53-00-
1235/ 26.05.2014 

   

95.  Българско 
дружество за 
защита на птиците 

Изх. № П-53-00-
1234/ 26.05.2014 
 

   

96.  Български енергиен 
форум 

Изх. № П-53-00-
1233/ 26.05.2014 

   

97.  ПК Екогласност Изх. № П-53-00-
1285/28.05.2014 

   

98.  Асоциация 
подземни богатства 

Изх. № П-15-00-
1323/ 30.05.2014 

   

99.  Сдружение Жените 
в ядрената 
индустрия 

Изх. № П-92-00-
1284/ 28.05.2014 
 

   

100.  Ловно-рибарско 
дружество Сокол 
Оряхово 

Изх. № П-53-00-
1251/27.05.2014 
 

   

Научни и други институции 
101.  ИЯИЯЕ-БАН Изх. № П-18-00-

1287/ 28.05.2014 
   

102.  Национален и-т по 
геофизика, геодезия 
и география - БАН 

Изх. № П-92-00-
1291/ 29.05.2014 
 

   

103.  ЕС „За Земята” Изх. № П-53-00-
1239/26.05.2014 

   

104.  Българската Изх. № П-18-00- - Становище: Заданието е направено с вещо познаване на - 
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№ 

Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

Национална група 
по инженерна 
геология към IAEG  

1287/ 28.05.2014 досегашните геоложки, инженерно-геоложки, 
хидрогеоложки и екогеоложки изследвания във връзка 
с проектиране на хранилището;  
- обхваща всички специфични особености на 
тематиката за ДОВОС за НХРАО (оценка на 
въздействията върху земната среда с нейния 
животински и растителен свят, въздух, води, върху 
населението и т.н.)  
- включва оценка по съответните трансгранични 
въздействия, към които проявява засилен интерес 
Румъния;  
- съставено в съответствие с българската нормативна 
база, както и с препоръчителните документи на МААЕ.  
Считаме се, че в Заданието са спазени всички 
изисквания към този тип документи и предлагаме то да 
бъде прието като основа за изготвяне на 
актуализирания ДОВОС. 

105.  ГИ-БАН 
 

Изх. № П-18-00-
1290/ 29.05.2014 

Изх. № 329-
ЕД/12.06.2014 г.  

Становище: Много добра е оценка на представеното 
актуализирано задание, което напълно изпълнява 
поставената му основна цел - да определи обхвата и 
съдържанието на ДОВОС за НХРАО. Заданието е 
подготвено задълбочено и детайлно и дава основание 
да се разработи ДОВОС, отговарящ на всички 
изисквания на българското, европейското и 
международното законодателства и нормативни 
изисквания.  
Препоръка, свързана с въпроса за избора на 
алтернатива по технология за погребване:  
1) като реферативен документ по този въпрос е особено 
подходящо да се включи в доклада: Bulgarian National 
Disposal Facility - Assessmeпt of conceptual design 
applicability, 2009. Coпsortium EAVTEN (Empresarios 
Agrupados, VT Group aпd Еnрго Coпsult Ltd.), изготвен 
от независим колектив от експерти; в този доклад е 
направен аргументиран сравнителен анализ и оценка на 

 
 
 
 
Препоръката ще се вземе предвид при 
изготвяне на ДОВОС за НХРАО 
предимно при оценка на 
алтернативите по технология. 
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Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

траншейния и тунелен приповърхностен тип 
хранилища от гледна точка на няколко особено важни 
критерия: идентифицирани рискове проверена и 
доказана технология, разходи, приемливост за 
'Stakeholders (преди всичко ЕБВР и АЯР); безопасност; 
технологични предимства при строителство, 
експлоатация, поддръжка и след експлоатационна фаза;  
2) на стр. 61 в параграфа „Съвременни хранилища 
тунелен тип са реализирани в Швеция и Финландия, 
такава технология е предложена в швейцарската 
концепция [31]” е добре да се добави, че във всички 
тези случаи става въпрос за хранилища в скални терени 
и на дълбочина от няколкостотин метра; 
3) на стр. 62 изразът „Като съществена природна 
бариера при този тип хранилища се разглежда 
ненарушения от строителни работи естествен масив, 
притежаващ високи хидроизолационни свойства ..... ", 
не е коректен; 
дори и да се остави настрана спорния въпрос с 
ненарушеността на естествения масив при 
прокарването на една подземна минна изработка, във 
всички случаи самата изработка се явява естествен 
колектор на подземни (пукнатинни или порови) води 
поради природата на хидравличния конвективен поток; 
многослойното почвено покритие може да осигури 
много по-висока водонепропускливост и ненавлизане 
на инфилтрационен поток (от дъждовни води) в 
хранилищната система;  
Имам и една редакционна забележка, която обаче е 
важна и се отнася до описанието на пластовете в 
земната основа на площадката на стр. 89: 
- кватернерните наслаги са правилно номерирани, но е 
сгрешена номерацията на подпластовете в Пласт З - 
правилната номерация е песъчлива глина, алувиална 
(За) и чакълестата песъчлива глина (ЗЬ); 
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Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 

Изпратени Получени Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

- плиоценските седименти не включват три пласта, а 
два, както следва:  
Пласт 4 (означен като Пласт З в текста) - глина, 
пракова. жълторъждива и Пласт 5 (означен като Пласт 
4 в текста) - глинест пясък до дребен пясък.  
- последния пласт Пласт б (означен като Пласт 5 в 
текста) - дребен глинест пясък, сив, водонаситен не се 
отнася към плиоцена, а към миоцена. 

106.  Проф. Д. Евстатиен 
ГИ-БАН 

 Вх. № П-94-00-
1168/02.06.14 г.  

Предложения, отнасящи се за гл. 3.4.1. Земни недра.  
1. Първото предложение е за стойностите на началния 
товар на пропадане на льоса Рнач. 
На стр. 88-89 са посочени следните стойности за 
началния товар на пропадане Рнач за льосовите 
пластове:  
- за пласт 1 Рнач=13-282 кРа или 0,13-2,82 kg/cm2  
- за пласт 2 - Рнач=63-400 кРа или 0,63-4,0 kg/cm2  
Това са нереалистични стойности, разпределени в 
много голям интервал, което ги прави неизползваеми. 
Вероятно те са получени от малък брой лабораторни 
изпитвания. Освен това само въз основа на лабораторни 
данни не може да се определи този важен показател. 
Необходими са теренни опити и анализ на данни от 
пропаднали сгради. На базата на натрупания опит, 
който моя милост добре познава и е един от неговите 
създатели, предлагам да се напише, че горните данни са 
от лабораторни изпитвания, а действителните 
стойности за Р нач, използвани досега са следните: 
- за пласт 1 - Рнач=0,07-0,12 МРа т.е. 0,7-1,2 kg/сm2,  
-за пласт 2 - Рнач=0,12-0,17 МР т.е 1,2-1,5 kg/сm2. 
 
2. Второто предложение се отнася за условното 
изчислително натоварване R0 на плиоценските 
седименти  
На стр. 89 за плиоценските пластове 3 и 4 е дадена 

Препоръките ще се вземат предвид 
при изготвяне на ДОВОС за НХРАО 
предимно при оценка на 
въздействията върху „Земни недра” 
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Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
други) 
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становища/препоръки/бележки 

Приети/ 
Неприети 

много ниска стойност за условното изчислително 
натоварване Ro=0,27 МРа или 2,7 kg/сm2, което е по 
малко, отколкото при предишния пласт алувиални 
песъчливи глини - Ro=0,30 МРа. (Между другото, 
трябва да се оправи номерацията на пластовете, която е 
сбъркана).  
Опитът от геодезическите измервания на V и VI 
енергоблокове, които са фундирани в същите 
плиоценски седименти (вж. Геотехническия раздел на 
Техническия проект за „Радиана“ и по-точно 
резултатите от обратните анализи - back analysis), 
показва, че при натоварване от фундамента р=0,45 МРа 
сляганията са в границите на допустимите, от което 
следва, че тяхната товароносимост е много поголяма от 
посочената в заданието.  
Въз основа на горното предлагам за пластове 3 и 4 да се 
приеме, че имат условно изчислително натоварване 
Ro=0,40 МРа е 4,0 kg/сm2  
Препоръчам също така и другите земномеханични 
показатели на пластовете, дадени в заданието на стр. 88 
и 89, да се огледат още веднъж и да се съобразят с 
онези стойности, които проектантите са използвали в 
Техническия проект за хранилището „Радиана”. 

107.  Министерство на 
околната среда и 
водите 

Изх. № 26-00-
1943/15.08.2014 г. 

 По предложения обхват на оценката имаме следните 
бележки, които е необходимо да бъдат отразени в 
окончателния вариант на заданието и в Доклада за 
ОВОС: 
Общи: 
Предвид необходимостта от изготвяне и на доклад за 
оценка на степента на въздействие (ДОСВ), следва да 
отпадне т. 3.5.3.1.2 от заданието по отношение на 
защитените зони по „Натура 2000“. Съгласно чл. 34, ал. 
1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка за съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и 

Препоръките са взети предвид при 
изготвяне на окончателния вариант на 
Заданието за обхват и съдържание на 
ДОВОС и в изготвяне на ДОВОС и 
ДОСВ. 
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Извършени 
консултации 
(община, ведомство, 
контролен орган, 
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Приети/ 
Неприети 

целите на опазване на защитените зони, оценката за 
степента на въздействие на инвестиционното 
предложение върху защитените зони се представя под 
формата на приложение към Доклада по ОВОС, което 
следва да бъде отразено в предложения списък на 
необходимите приложения. 
 
По компонент „Води“ – т. 3.2: 
От представената документация (Становище на 
БДУВДР с изх. № 2915/05.06.2014 г.) е видно, че 
площадка Брестова падина попада в границите на 
защитена зона (ЗЗ) „Златията“, която е зона за защита 
на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т. 5. 
Препоръчваме в Доклада за ОВОС да бъдат съобразени 
предвидените мерки в Програмата от мерки в 
Плановете за управление на речните басейни по 
отношение на горецитираната ЗЗ; 
Коректният израз за представяне на характеристиките 
на определените като силно модифицирани водни тела 
р. Дунав и р. Огоста е „екологичен потенциал“. Във 
връзка с това предлагаме изразите „умерено 
екологично“/„умерено екологично състояние“ от стр. 
73 и 74 да бъдат заменени с „умерено екологичен 
потенциал“. 
 
По т. 3.8.2 „Прогноза на въздействието“:  
Задълженията на оператора/изпълнителя на ИП са 
свързани както с безопасната употреба, така и с 
безопасното съхранение на химични вещества и смеси, 
използвани във връзка с реализиране на 
инвестиционното предложение. Поради липса на 
територията на площадка „Радиана“ на 
складове/съоръжения за съхранение на опасни 
вещества и смеси е необходимо извършване на оценка 
на безопасността на съхранението на химичните 
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Приети/ 
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вещества и смеси и документиране на резултатите от 
нея.  
Целта на оценката, преди започване на строителството, 
е разработване на технически, организационни и 
управленски мерки за безопасно съхранение на 
използваните опасни химични вещества и смеси (вкл. 
бои, горива и смазочни масла), в съответствие с 
Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни 
химични вещества и смеси, както и с изискванията, 
посочени в приложимите информационни листове за 
безопасност. 

108.  НИПК Изх. 0401-
1478/07.07.2014 г.  

 Становище: Землището на гр. Козлодуй се 
характеризира с висока наситеност с археологически 
недвижими културни ценности. Както се вижда на 
топографските карти, в непосредствената околност на 
АЕЦ Козлодуй са разположени няколко могилни 
некропола, които могат да бъдат засегнати при 
реализацията на инвестиционното намерение. С 
Разпореждане на МС № 1711 от 22.] 0.1962 г. всички 
селищни и надгробни могили и средновековни 
отбранителни валове са обявени за паметници на 
културата с категория "национално значение". 
Същевременно обръщаме внимание, че спецификата на 
недвижимите археологически културни ценности 
предполага възможност, в границите на разглежданата 
площадка да попадат и нерегистрирани до момента 
обекти, притежаващи статут на НКЦ, съгласно чл. 146, 
ал. 3 от ЗКИ.  
 
Също така следва да отбележим, че в близост до АЕЦ 
Козлодуй се намират: Римска крепост - Региана, 2 км 
източно, обявена в ДВ бр. 90 от 1965 г. за архитектурно 
- строителен паметник на културата с категория 
"национално значение" и Античната крепост "Августа", 
м."Калето", обявена с РБМС № 14 от 25.06.1984 г. за 

Препоръките са взети предвид. По 
предварителни проучвания на 
площадка „Радиана”.в границите й не 
са открити археологически ценности. 
Тракийският могилен некропол е 
извън  площадката на НХРАО. 
Частта, свързана с оценка на 
културното наследство е разработена 
от специалист с необходимата 
квалификация. В ДОВОС са дадени 
препоръки за недопускане на вредни 
въздействия върху културното 
наследство.  
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археологическия резерват.  
 
Във връзка с гореизложеното Националният институт 
за недвижимо културно наследство изисква следното:  
1. Частта от Доклада за ОВОС, засягаща културно-

историческото наследство да бъде изготвена от 
специалист археолог и да се базира на извършен 
предварителен оглед на терените, които ще бъдат 
засегнати при изграждането на новата площадка и 
свързаната с нея техническа инфраструктура. 
Целта на огледа е да установи наличието или 
липсата на недвижими културни ценности в тези 
терени и доколко инвестиционното намерение ще 
окаже негативно влияние върху наличните 
недвижими културни ценности. Писмен доклад с 
резултатите от огледа следва да бъде изпратен до 
НИНКН. 

2. При установено засягане на недвижими културни 
ценности при реализацията на инвестиционното 
намерение, по-нататъшните дейности да се 
съобразят с изискванията на чл. 161 от ЗКН и 
задължително да се съгласуват с Министъра на 
културата съгласно чл. 83 и по реда на чл. 84 от 
ЗКН. 

109.  Сдружение 
„Жените в ядрената 
индустрия – 
България” 

Изх. № 
16/30.06.2014 г. 

 Становище и заключение: След прегледа на 
предоставените документи и направените уточнения на 
Актуализираното задание на ИП за изграждане на 
НХРАО, сдружение"Жените в ядрената индустрия-
България"(WiN - България) дава положителна оценка. 
Определяме направените от авторите изводи като 
логично изведени от извършените научни наблюдения 
и събраната статистически значима информация. 

 

110.  РЗИ - Монтана Изх. № ИД-01-05-
4933/30.06.2014 г. 

 Становище: След обстоен преглед на предоставената 
информация във връзка с актуализирано задание за 
определяне на обхват и съдържание на ДОВОС на ИП 

Препоръките са взети  предвид при 
изготвяне на ДОВОС. 
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Приети/ 
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за изграждане на НХРАО и детайлно запознаване с 
нагледните приложения, представящи целите на ИП, е 
видно, че дейността и експлоатацията на бъдещия обект 
- НХРАО за погребване на ниско и средноактивни 
радиоактивни отпадъци създава условия за риск и 
възможни отрицателни въздействия и негативни 
последици за здравето на сегашните и бъдещи 
поколения.  
 
Предвид характера на инвестиционното предложение, 
отнасящ се до погребване на кондиционирани и 
опаковани ниско и средноактивни отпадъци категория 
2а, които се получават при експлоатация на АЕЦ 
"Козлодуй" на нови ядрени мощности, извеждане от 
експлоатация на АЕЦ "Козлодуй", както и на РАО 
категория 2а, които се генерират при използване на 
радиоактивни източници на йонизиращи лъчения в 
промишлеността, медицината, селското стопанство и 
научните изследвания следва в доклада по ОВОС да 
бъдат прецизирани и оценени прогнозните въздействия 
и тяхната значимост на първо място за здравния статус 
на населението и съответно върху състоянието на 
атмосферния въздух, водите, почвите и геоложката 
основа в периодите на строителство, нормална 
експлоатация, закриване и при аварийни ситуации. 
 
Във връзка с гореизложеното, РЗИ - Монтана счита, че 
обхвата и съдържанието на Доклада за ОВОС за 
инвестиционно предложение "Изграждане на 
Национално хранилище за ниско и средноактивни 
радиоактивни отпадъци/Категория 2а (НХРАО)", 
следва да съдържа прецизна разработка и систематичен 
анализ на всички гореизброени рискови фактори, с 
оглед запазване и предотвратяване на възможно 
отрицателно влияние върху здравето на хората. 
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