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І. Introducere 

Activități de relații publice pentru susținerea Evaluării impactului asupra mediului (EIM) a 

Proiectului de dezafectare a unităților 1-4 ale Centralei nucleare de la Kozlodui 

În textul de față prezentăm Planul pentru implicarea părților cointeresate în vederea susținerii 

procesului de EIM și pentru realizarea cu succes a Proiectului de dezafectare a unităților 1-4 de la 

CNE Kozlodui. Toate activitățile se bazează pe experiența acumulată în cooperarea cu Întreprinderea 

de stat pentru deșeuri radioactive (DP RAO) în ce privește comunicarea corporativă și comunicarea 

din cadrul unui proces de EIM anterior, precum și pe cunoștințele dobândite referitoare la structura 

și funcțiile acesteia și la relațiile cu stakeholderi importanți. 

Comunicarea intensă și demersul proactiv pentru implicarea părților cointeresate sunt de o 

importanță deosebită pentru DP RAO, ceea ce corespunde activităților ecologice și problemelor 

securității sanitare. De aceea, pentru a obține susținerea din partea publicului a Proiectului de 

dezafectare a unităților 1-4 de la CNE Kozlodui va fi nevoie de realizarea a numeroase activități care 

să fie destinate fiecărui stakeholder major în parte.  

Echipa „M.I. Media Group” ajută Întreprinderea DP RAO la conceperea și implementarea unor astfel 

de activități, în vederea îmbunătățirii nivelului de informare a publicului cu privire la: Raportul EIM 

elaborat, angajamentele internaționale a Bulgariei în legătură cu dezafectarea unităților 1-4 ale 

Centralei nucleare Kozlodui, caracteristicile și calendarul proiectului, măsurile de siguranță, precum și  

angajamentul de responsabilitate față de mediu și de societate pe care și l-a asumat DP RAO. 

Pe toată durata procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru dezafectarea unităților 1-

4 de la CNE Kozlodui publicul are dreptul să ia cunoștință de toate documentele și să pună întrebări 

vizavi de Raportul EIM, de activitățile efectuate de Întreprinderea DP RAO și de proiectul de 

dezafectare. La întrebările respective trebuie să fie date răspunsuri satisfăcătoare. Va fi elaborat și un 

Raport al consultărilor, care va conține problemele abordate în perioada consultării și răspunsurile 

date de DP RAO.  

 

II. Amplasamentul proiectului și zonele expuse la impact  

Amplasamentul centralei nucleare este situat în nord-estul Bulgariei, pe malul drept al Dunării, la 5 

km. sud-est de Kozlodui și la 3,7 km. sud de talvegul fluviului, respectiv de frontiera cu România. 

Toate activitățile de dezafectare a unităților 1-4 vor fi efectuate în raza teritoriului actual al centralei 

nucleare.  

Pe baza experienței din Raportul privind studiul EIM pentru Depozitul Național de deşeuri radioactive 

de joasă şi medie activitate, care se află, de asemenea, pe situl centralei, se preconizează că ar fi 

afectate comunitățile care locuiesc în municipalitățile Kozlodui și Mizia, precum și în orașul Bechet 

din România, dacă autoritățile competente n-ar identifica altele.  
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III. Părțile cointeresate (stakeholderii) 

Stakehoderii majori care vor fi consultați sau vor fi adresați pentru a obține informații referitoare la 

procedura de aprobare EIM sunt următorii (dar nu se limitează la ei):  

- Autoritățile administrației publice centrale – Ministerul Mediului și Apelor și subdiviziunile 

sale: Agenția executivă pentru protecția mediului, Inspectoratul regional de mediu și apă din Vrața, 

Direcția bazinală din Plevna;  Ministerul Sănătății și Centrul Național de radiobiologie și protecție 

împotriva radiațiilor; Agenția bulgară de reglementare în domeniul nuclear. 

- Autoritățile administrației publice locale – președintele Consiliului local al municipalității 

Kozlodui - dna Maia Zaneva; toți membrii Consiliului local al municipalității Kozlodui; primarul 

orașului Kozlodui – dl Rumen Manoev;  toți membrii Consiliului local al municipalității Mizia; primarul 

orașului Mizia – dl Violin Krușovenski; prefectul județului Vrața.  

- Comunitatea locală – grupurile cărora ne adresăm prin diferite demersuri și pe care le 

identificăm drept părți cointeresate în cazul dezafectării unităților 1-4 al Centralei nucleare Kozlodui 

sunt următoarele:  

• Femei și bărbați tineri activi, care lucrează, preocupați de impactul proiectului asupra 

mediului înconjurător și de efectul acestuia asupra comunității locale; 

• Femei casnice care sunt deosebit de sensibile la problemele legate de sănătatea copiilor și de 

protecția mediului; 

• Copii – la școli și la grădinițe – pentru care aplicăm o abordare diferită – afectivă și 

educațională;  

• Pensionari preocupați de problemele mediului la nivel local și de impactul dezafectării 

unităților 1-4 de la CNE Kozlodui asupra sănătății și a modului lor de viață, precum și asupra familiilor 

acestora;  

• Cadrele didactice din școlile locale, care aparțin categoriei cu cel mai ridicat nivel de educație 

și care au o mare influență asupra unei părți esențiale a populației; 

- Persoane influente la nivel local având rol important în formarea opiniilor și în luarea 

deciziilor; 

- Presa – la nivel local, regional și național; 

- Organizații neguvernamentale în domeniul protecției mediului – Asociația ecologică „Pentru 

pământ”, Societatea bulgară pentru protecția păsărilor, Asociația pentru natura sălbatică „Balcani”, 

mișcarea „Ecoglasnost”, Asociația „Balcanii verzi”, organizații neguvernamentale axate pe probleme 

energetice -  Forumul nuclear bulgar, Societatea nucleară bulgară, Forumul energetic bulgar;  

- Institute ale Academiei de științe din Bulgaria – Institutul pentru cercetări nucleare și 

energie nucleară și Institutul de geologie; 
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 Experții implicați în proiect la nivel național și regional; 

 Angajații Întreprinderii pentru deșeuri radioactive DP RAO care sunt și foști angajați ai CNE 

Kozlodui; 

 Alți angajați ai DP RAO și CNE Kozlodui; 

 Structuri sindicale din DP RAO; 

 Comunitățile române care locuiesc în cea mai mare apropiere de frontiera cu Bulgaria, și 

anume locuitorii orașului Bechet; 

 Alte organizații și structuri relevante. 

Numărul stakeholderilor țintă va fi actualizat permanent pe parcursul comunicării cu societatea și al 
evaluării impactului asupra mediului. Părțile cointeresate vor fi invitate să participe atât la 
dezbaterea tuturor problemelor aduse în discuție, cât și la întregul proces de desfășurare a 
proiectului de dezafectare a unităților 1-4 de la CNE Kozlodui. O listă detaliată a stakeholderilor este 
postată pe site-ul întreprinderii: http://dprao.bg  

 

IV. Documentele care trebuie aduse la cunoștința publică 

Vor fi puse la dispoziția părților cointeresate următoarele documente spre a fi consultate și 

comentate:  

 Raportul privind studiul EIM pentru dezafectarea unităților 1-4 de la CNE Kozlodui (în limba 

bulgară)  

 Rezumatul netehnic (în limbile bulgară și engleză) 

 Planul pentru implicarea părților cointeresate (în limbile bulgară și engleză)  

Documentația destinată publicului poate fi consultată în următoarele condiții și cuprinde: 

 Raportul privind studiul EIM pentru dezafectarea unităților 1-4 de la CNE Kozlodui, în limba 

bulgară 

- Disponibil pe suport de hârtie la primăria orașului Kozlodui (situată pe str. „Hristo 

Botev”, nr. 13), la primăria orașului Mizia (situată pe str. „Georgi Dimitrov”, nr. 25-27, 

orașul Mizia 3330), la sediul central al Întreprinderii de stat pentru deșeuri radioactive 

(DP RAO) (în orașul Sofia, codul poștal 1797, bd. „Dr. G. M. Dimitrov”, nr. 52A, et. 6), 

precum și la Centrul informațional al DP RAO din Kozlodui; 

 Anunțul din ziarul local „Kozlodui dnes” (Kozlodui astăzi) și din ziarul național „Novinar” 

(Știrist), care informează, conform prevederilor legislației bulgare cu privire la EIM, că 

Raportul EIM a fost expus publicului. Acest anunț va fi postat și pe site-ul Întreprinderii DP 

RAO. 

 Expunerea scrisă a considerentelor părților cointeresate (propuneri, recomandări, opinii, 

observații), exprimate la audierea publică / audierile publice va fi oferită Ministerului 

mediului și autorităților locale care au găzduit audierile publice. Expunerea, de asemenea, va 

fi postată pe site-ul Întreprinderii DP RAO.  

 Rezumatul netehnic al Raportului EIM pentru dezafectarea unităților 1-4 de la CNE Kozlodui 

(în limba engleză)  

- Disponibil pe suport de hârtie la Primăria orașului Bechet și/sau ale altor localități 

românești (care vor fi stabilite de Ministerul mediului și pădurilor din România); 

http://dprao.bg/
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- Postat pe site-ul DP RAO - www.dprao.bg; 

 Capitolul 11.5 – Aspecte transfrontaliere al proiectului de investiții, în limba engleză; 

- Disponibil pe suport de hârtie la Primăria orașului Bechet și/sau ale altor localități 

românești (care vor fi stabilite de Ministerul mediului și pădurilor din România); 

 Anunțul în limba română dintr-un ziar local care informează că Raportul EIM a fost expus 

publicului. Anunțul va fi pus la dispoziția autorităților române în limba engleză; textul în 

engleză va fi postat pe site-ul DP RAO. 

 Expunerea scrisă în limba engleză a considerentelor publicului (propuneri, recomandări, 

opinii, observații), exprimate la audierea publică / audierile publice va fi oferită Ministerului 

mediului și pădurilor și autorităților locale din România care vor găzdui audierile publice și va 

fi pusă la dispoziția publicului larg. Expunerea, de asemenea, va fi postată pe site-ul 

Întreprinderii DP RAO.  

 O comunicare destinată publicului larg referitoare la decizia Ministerului mediului și apelor 

din Bulgaria în ce privește EIM, în limbile bulgară și engleză, publicată într-un ziar local și 

postată pe pagina de pornire a site-ului DP RAO. 

  Cu șaizeci de zile după aducerea la cunoștința publică a Raportului EIM, rezumatului 

netehnic și Planului pentru implicarea părților cointeresate va fi elaborat un Raport al 

părților cointeresate care va sintetiza comentariile tuturor stakeholderilor și răspunsurile 

Întreprinderii DP RAO și va fi oferit părților cointeresate respective.  

 Un document scris al investitorului, elaborat în urma consultării publice va fi postat pe site-ul 

web al Întreprinderii DP RAO, iar copii de pe acesta vor fi oferite municipalităților 

cointeresate și Ministerului mediului și apelor.   

 

Suplimentar, pe lângă documentația prevăzută în lege, „M. I. Media Group” intenționează să 

organizeze următoarele activități în privința consultărilor publice: 

V. Consultarea 

1. Materialele și locația materialelor: 

- Un buletin lunar dedicat dezafectării unităților 1-4 ale Centralei nucleare Kozlodui – 

informații referitoare la proiectul bulgar, opinii ale experților și interviuri cu ei, experiența 

internațională, cele mai bune practici din domeniu ș.a. Buletinul va fi difuzat la următorii destinatari: 

Municipalitatea Kozlodui, membrii consiliului local Kozlodui, Casa energeticianului de la Kozlodui, 

Centrul informațional al DP RAO din Kozlodui, Serviciul de Protocol din cadrul DP RAO, primarul 

orașului Mizia, membrii consiliului local Mizia. Buletinul va fi disponibil pe toată durata procesului 

EIM prevăzut de lege. 

- Pliante – au fost elaborate două feluri de pliante. Unul cuprinde informații despre activitățile 

principale ale DP RAO și este destinat publicului larg, iar celălalt este dedicat Proiectului de 

dezafectare a unităților 1-4 de la CNE Kozlodui și, de asemenea, este destinat publicului larg.  

Pliantele publicate vor fi oferite următorilor destinatari: Municipalitatea Kozlodui, membrii consiliului 

local Kozlodui, Casa energeticianului de la Kozlodui, Centrul informațional al DP RAO din Kozlodui, 

Serviciul de Protocol din cadrul DP RAO, primarul orașului Mizia, membrii consiliului local Mizia. 

Pliantele vor fi disponibile și în limba română. 

http://www.dprao.bg/
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- Afișe – conțin informații referitoare la întâlniri, evenimente, dezbateri și alte activități 

organizate de DP RAO. Vor fi expuse la primării, pe afișiere, la Centrul informațional DP RAO din 

Kozlodui, la Serviciul de Protocol al DP RAO, în locuri publice din satele din municipalitate. Vor fi 

asigurate afișe înainte de fiecare eveniment. 

- Comunicate de presă despre evenimentele majore legate de dezbaterile publice și de 

activitățile importante ale Întreprinderii DP RAO, în general, sau în legătură cu Proiectul de 

dezafectare a unităților 1-4 de la CNE Kozlodui. Comunicatele de presă vor fi făcute cu ocazia 

respectivă. 

- Modelul 3D al unei unități al centralei Kozlodui va fi expus la Centrul informațional al DP RAO 

din Kozlodui și va fi pus la dispoziție în timpul tuturor întâlnirilor și dezbaterilor publice pentru a 

prezenta în mod vizual procesul de dezafectare. 

- În vederea informării publicului român unele materiale informative vor fi publicate și în 

limba română (pliantele, anunțul în presă care informează că Raportul EIM a fost expus publicului, 

prezentări elaborate de DP RAO și EWN pentru dezbaterile publice), iar comunicatele de presă vor fi 

trimise și mass-mediei din România. Raportul EIM va fi prezentat autorităților competente din 

România. Dacă ar exista interes din partea presei române – sub formă de întrebări, cereri de 

interviuri ș.a. -  îi vor fi oferite informațiile și sprijinul necesar. 

2. Întâlniri publice planificate 

Pe pagina web al Întreprinderii DP RAO va fi publicat programul complet și mereu actualizat cu 

datele și orele prevăzute pentru întâlnirile părților cointeresate.  

- Au fost planificate întâlniri deschise cu comunitățile locale din orașul Kozlodui, orașul Mizia, 

precum și în România. Datele și locurile întâlnirilor vor fi anunțate în prealabil de către autoritățile 

locale (primari, secretariate) prin materiale tipărite și în mass-media locală (ziarul săptămânal 

„Kozlodui dnes”, site-ul Kozloduy-bg.info și postul de televiziune „Vij” (Vezi), precum și pe pagina web 

al Întreprinderii DP RAO: www.dprao.bg. 

- Toate întrebările și comentariile făcute pe parcursul întâlnirilor cu publicul vor fi înregidtrate 

și le vor fi date răspunsuri directe în timpul întâlnirilor, dacă ar exista această posibilitate. Întrebările 

care nu pot fi adresate în timpul unei anumite întâlniri fi adunate și vor fi oferite specialiștilor 

competenți de la DP RAO pentru răspunsuri. Răspunsurile la întrebări urmează a fi prezentate la 

Centrul Informațional DP RAO din Kozlodui în termen de două săptămâni. Raportul părților 

cointeresate va sintetiza considerentele acestora prezentând și răspunsurile respective. Toate 

întrebările se pot pune în scris, la sediul Centrului informațional DP RAO, precum și la: 

info@dprao.bg. Adresa va fi publicată în pliantele asigurate de Întreprindere și este disponibilă deja 

pe site-ul acesteia.  

- Toate modificările propuse de comunitățile locale și aprobate de conducerea DP RAO, 

conform legislației naționale în vigoare, vor fi comunicate în decursul întâlnirilor publice, în Buletinul 

lunar și în Raportul părților cointeresate. 

-  Dezbaterea publică din România va fi organizată în localitățile desemnate de autoritățile 

locale, la datele agreate în mod oficial și incluse în program. Va fi asigurat un translator cu limba 

http://www.dprao.bg/
mailto:info@dprao.bg
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română, bun cunoscător de limbă și având experiență în tematică, pentru a înlesni comunicarea în 

timpul dezbaterilor. La locul/locurilor dezbaterilor publice vor fi asigurate materiale informative în 

limba română (pliante, prezentări elaborate de DP RAO și EWN pentru întâlnirile deschise, precum și 

bannere speciale conținând cele mai importante informații). 

 

VI. Informațiile curente 

Pe parcursul perioadei întregi, înaintea și după audierea publică a Raportului EIM, vor fi asigurate 

informații accesibile publicului referitoare la Proiectul de dezafectare a unităților 1-4 ale Centralei 

nucleare Kozlodui. Toate informațiile relevante cu privire la Raportul EIM, Proiectul de dezafectare a 

unităților 1-4 de la CNE Kozlodui și activitățile întreprinse de DP RAO vor fi publicate pe pagina web al 

întreprinderii. Comunicatele de presă vor fi trimise la mass-media națională și regională și vor fi 

postate pe site-ul al DP RAO.  

Ziarul local „Kozlodui dnes” va deschide o rubrică cu Întrebări și răspunsuri vizavi de Proiectul de 

dezafectare a unităților 1-4 de la CNE Kozlodui. La întrebările cele mai frecvente vor răspunde 

experții de la DP RAO și din terțe părți – specialiști în domeniul ecologic, nuclear, medical ș.a. 

 

VII. Mecanisme de plângeri 

Toate propunerile, plângerile și contestațiile privind Proiectul de dezafectare a unităților 1-4 de la 

CNE Kozlodui trebuie adresate Întreprinderii DP RAO în scris, la următoarea adresă de e-mail: 

info@dprao.bg. Acestea pot fi depuse și personal, în scris, la Centrul informațional DP RAO din 

Kozlodui și/sau la Serviciul de Protocol din cadrul DP RAO. Va fi asigurat un formular de plângere 

acelora care vor să pună o întrebare, să facă un comentariu sau să depună o plângere. Formularul de 

plângere poate fi accesat și pe pagina web al DP RAO sau procurat la Centrul informațional DP RAO 

sau la Direcția Generală DP RAO.  

Toate propunerile, plângerile și contestațiile depuse vor fi readresate experților competenți al 

Întreprinderii DP RAO. Răspunsurile se vor da în termen de 2 săptămâni. Acestea se vor trimite 

destinatarilor prin e-mail sau li se vor oferi în scris la Centrul informațional DP RAO din Kozlodui sau 

la Serviciul de Protocol din întreprindere, după ce au fost aprobate de conducerea DP RAO. 

mailto:info@dprao.bg

