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І. Въведение 

Дейности по връзки с обществеността в подкрепа на Оценката за въздействие върху околната 

среда (ОВОС) на Проекта за изграждането на Национално хранилище за ниско- и 

средноактивни радиоактивни отпадъци (НХ РАО) 

Настоящият документ представлява План за ангажиране на заинтересованите страни в 

подкрепа на процеса на ОВОС и успешната реализация на Проекта за изграждане на 

Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци . Всички дейности 

са въз основа на предишен опит в работата с Държавното предприятие „Радиоактивни 

отпадъци“ (ДП РАО) по отношение на корпоративната комуникация и комуникацията относно 

предходен процес по ОВОС, както и на натрупани познания за структурата и функциите на ДП 

РАО и връзките му с важни заинтересовани страни. 

Референциите, върху които е базиран настоящия План, са следните:  

1. Закон за опазване на околната среда. Обнародван в „Държавен вестник“ бр. 91 

от25.09.2002 , изм. ДВ бр. 22 от 11.03.2014 

2. Наредба за условията и реда на извършване на ОВОС, ДВ №25 от 18.03.2003 г., изм. ДВ 

бр. 94 от 30.11.2012 

3. Наредба за процедурите по издаване на лицензии и разрешения за безопасното 

използване на ядрената енергия. Обнародвана в ДВ бр. 41 от 18.05.2004 , изм. ДВ бр. 76 

от 5.10.2012  

4. Закон за устройство на територията. Обнародван в „Държавен вестник“ бр. 1 от 

2.01.2001; изменен и допълнен в ДВ  бр. 109 от 20.12.2013 

5. Доклад за ОВОС на НХ РАО  

6. Социална политика и политика за опазване на околната среда на ЕБВР, май 2014 

7. Политика за публична информация на ЕБВР, юли 2011, Проект на политика за публична 

информация, 2014 

8. Социални процедури и процедури за опазване на околната среда на ЕБВР, април 2010 

9. Директива 85/337/EEC относно оценка на въздействието на  определени публични и 

частни проекти върху околната среда  от 27 юни 1985 г., изменена с Директива 97/11/EC, 

от 3.3.1997 

10. Конвенция за оценка на въздействието върху околната среда в Трансграничен контекст 

Espoo (Финландия), 25 февруари 1991 г. 

11. Конвенция за достъпа до информация, участие на обществеността в процеса на 

вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, Aarhus 

(Дания), 25 юни 1998 г. 
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12. Директива 2001/42/EО относно оценка на последиците на някои планове и програми, 

върху околната среда, юни 2011 г. 

13. Решение на МОСВ №. 21-9/2011, подписано на 10 октомври 2011 г. 

14. Решение на Върховния Административен Съд на Република България №. 15645 

(окончателно), отмяна на решение №. 21-9/2011 на МОСВ 

15. Писмо от Министерството на околната среда и водите с изх. № ОВОС-1/09.02.2015 г. с 

положителна оценка по отношение на качеството на доклада за ОВОС.  

Засилената комуникация и проактивният подход към ангажирането на заинтересованите 

страни са от голямо значение за ДП РАО, чиято дейност е свързана с опазването на околната 

среда и здравето на населението. Ето защо, за да се осигури обществена подкрепа за Проекта 

по изграждането на Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни 

отпадъци, се счита за необходимо подготвянето на редица дейности, насочени специално към 

всяка ключова заинтересована страна (напр. Великденски приложен конкурс за деца, лекции за 

преподаватели и ученици в Информационния център на ДП РАО, дискусионни срещи с 

пенсионери, фотоизложба на птици, подготвена в сътрудничество с Българското общество за 

защита на птиците). 

Екипът на „ЕМ АЙ Медиа Груп“ подпомага ДП РАО при разработването и прилагането на такива 

дейности с цел повишаване на обществената осведоменост относно: изготвения Доклад по 

ОВОС; международните ангажименти на страната във връзка с изграждането на НХ РАО; 

естеството и графика на проекта и мерките за безопасност; и относно поетите от ДП РАО 

ангажименти за отговорност към околната среда и обществото. 

Изготвянето на ОВОС е част от цялостната лицензионна процедура на съоръжението: издаване 

на строителни разрешителни от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ) и лиценз от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). 

По време на процеса на ОВОС на изграждането на НХ РАО, докладът по ОВОС ще бъде на 

разположение на обществеността, съгласно българското законодателство и Социална политика 

и политика за опазване на околната среда на ЕБВР. 

По време на процеса по ОВОС на НХ РАО, обществото има правото да разглежда  документите, 

да иска разяснения и да отправя становища към ДП РАО като инвеститор по проекта, към 

лицензиращите органи и към експертите, изготвили доклада по ОВОС. Тези въпроси трябва да 

получат задоволителни отговори, като трябва да се вземат предвид всички препоръки за 

промяна (ако има такива), както и предложенията за други форми на реализиране или 

функциониране на НХ РАО, представени по време на обществените обсъждания. 

Успешното провеждане на обществените обсъждания е основна стъпка преди започване на 

изграждането на НХ РАО.  Хранилището е обект на издаване на разрешително за строеж и 

трябва да се гарантира, че всички процеси по изграждането му се спазват стриктно, както и че 



ПЛАН ЗА АНГАЖИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ОТНОСНО ОВОС 

НА НХ РАО 

Референтен. No. 
006/2015 
Стр. 5 от 22 

Рев. 06 

 

5 

от самото начало обществеността ще бъде детайлно информирана по отношение на 

инвестиционното предложение и ще има глас при реализацията на НХ РАО. 

  

II. Описание на проекта, местоположение и райони, подложени на въздействие 

С решение № 683 на Министерски съвет от 25 юли 2005 г., на Държавно предприятие 

„Радиоактивни отпадъци“  е възложено да изгради Национално хранилище за ниско- и 

средноактивни радиоактивни отпадъци (категория 2а, съгласно българските разпоредби). По-

голямата част от тези отпадъци са образувани при експлоатацията и извеждането от 

експлоатация на блокове I -IV на АЕЦ „Козлодуй“, ще включват и отпадъци от V и VI блок на 

централата, както и от други атомни централи (ако бъдат реализирани), също и отпадъци от 

други ядрени приложения (изследователски реактори, болници, промишлени обекти и др.) в 

България. 

НХ РАО ще бъде разположено в близост до площадката на АЕЦ „Козлодуй“, в северозападна 

България, в зоната под контрола на атомната централа, на 3.5 км от гр.  Козлодуй и на 4 км на 

юг от средата на течение на р. Дунав, следователно в близост до границата с Румъния. 

Съгласно Конвенцията за ОВОС в трансграничен контекст и съгласно българския Закон за 

опазване на околната среда, изграждането на обект като НХ РАО подлежи на ОВОС. 

След първия процес по ОВОС, през октомври 2011 г., Министерството на околната среда и 

водите (МОСВ), издаде решение по ОВОС, с което одобрява осъществяването на 

инвестиционното предложение за изграждането на НХ РАО. Решението на министерството 

беше оспорвано от частно лице и отменено от  Върховния административен съд (ВАС) през 

ноември 2013 г. В резултат, процесът по ОВОС на НХ РАО трябва да бъде подновен, започвайки 

от обхвата и съдържанието на Доклада по ОВОС. 

Въз основа на опита от предходния Доклад по ОВОС за изграждането на Национално 

хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци и въз основа на информация, 

предоставена от Министерство на околната среда и водите, смятаме, че населението, което е 

най-чувствително по отношение на реализирането на  проекта, са жителите на община 

Коздолуй, жителите на общините Мизия, Оряхово, Вълчедръм, Хайредин, Бойчиновци, Лом, 

Борован, Криводол и Бяла Слатина,  жителите на село Хърлец (виж Приложение 1), както и 

община Бекет в Румъния, ако не е указано друго от компетентните румънски власти. 

Комуникационните дейности имат за цел да убедят обществеността, че реализацията и 

управлението на НХ РАО ще бъде в тяхна полза, имат за цел да покажат, че ДП РАО е социално-

отговорна организация, способна да управлява подобен проект, благодарение на експертизата, 

с която разполага. 

Приложение 2 представя планирания график за реализацията на ОВОС. 
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III. Заинтересовани страни 

Ключовите заинтересовани страни (Приложение 3 – Списък на заинтересованите страни), 

които ще бъдат потърсени (за консултация или за да получат информация във връзка с процеса 

по одобрение на ОВОС, или специално адресирани), са (без да се ограничават до) следните: 

 Европейската банка за възстановяване и развитие; 

 Национални правителствени органи и администрация – МОСВ и неговите 

подразделения: Изпълнителна агенция по околната среда, Регионална инспекция по 

околната среда и водите - Враца, Регионална инспекция по околната среда и водите – 

Монтана,  Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район - Плевен; 

Министерство на здравеопазването и неговите подразделения: Регионална инспекция 

за опазване и контрол на общественото здраве – Враца; Национален център по 

радиобиология и радиационна защита; българската Агенция за ядрено регулиране. 

 Други държавни институции – Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ) –  Агенция „Пътна инфраструктура“, Национален  институт за 

паметниците на културата; Министерство на културата; Регионален исторически музей – 

Враца; Министерство на земеделието и храните; Изпълнителна агенция по горите към 

МЗХ; Общинска служба по земеделие – гр. Козлодуй, районна дирекция „Земеделие“ - 

Враца; регионална дирекция по горите – Берковица, Национално горско стопанство – 

Оряхово, Напоителни системи – Враца ЕАД; 

 Местни власти и администрация – председателя на Общинския съвет на община 

Козлодуй г-н Венцислав Горанов; всички членове на Общинския съвет - Козлодуй; кмета 

на община Козлодуй г-н Румен Маноев; всички членове на Общинския съвет - Мизия; 

кмета на община Мизия д-р Виолин Крушовенски; областния управител на област Враца 

г-жа Малина Николова, кмета на с. Хърлец г-н Огнемир Симов; кмета на община 

Оряхово г-н Росен Добрев; кмета на община Вълчедръм г-н Иван Барзин; кмета на 

община Хайредин г-н Тодор Тодоров; кмета на община Борован г-жа Десислава 

Тодорова;  кмета на община Криводол г-н Петър Данчев; кмета на община Лом г-н Иво 

Иванов; кмета на община Бойчиновци г-н Светлин Сретениев; кмета на община Бяла 

Слатина г-н Иво Цветков.     

 Местната общност – групите, спрямо които използваме различни подходи и които 

определяме като заинтересовани страни по проекта за изграждане на НХ РАО, са: 

o      Млади, активно работещи мъже и жени, загрижени за въздействието на 

проекта върху околната среда и за въздействието му върху местното 

население; 

o      Жени, които се грижат за домакинството и са особено чувствителни към теми, 

засягащи здравето на децата и опазването на околната среда; 
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o      Деца – в детски градини и училища, подходът към които е различен – 

емоционален и образователен. Дейностите, насочени към тях, ще бъдат 

изготвени съобразно интересите, знанията и уменията на децата, като 

предварително ще бъдат коментирани и одобрени от техните преподаватели 

и възпитатели, в синхрон с учебната им програма; 

o     Пенсионери, загрижени за околната среда на местно ниво и за въздействието 

на проекта за изграждане на НХ РАО върху тяхното здраве и начин на живот и 

върху тези на семействата им; 

o      Учителите от местните училища – като част от най-образованата група от 

населението и имащи силно влияние върху голяма част от цялото население; 

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

 Медии – местни, регионални и национални; 

 Неправителствени организации с екологична дейност – Екологично сдружение „За 

Земята“, Българско дружество за защита на птиците, Сдружение за дива природа 

„Балкани“, Екогласност (централи в София и Монтана), Дружество за защита на 

природата, Сдружение „Зелени Балкани“; 

 Неправителствени организации с фокус върху енергийни въпроси – Български атомен 

форум; Българско ядрено дружество; Български енергиен форум; 

 Институти на Българската академия на науките – Институт за ядрени изследвания и 

ядрена енергетика и Геологически институт; 

 Експерти, свързани с проекта на национално и регионално ниво; 

 Служители на ДП РАО; 

 Синдикални структури в ДП РАО; 

 Служители на АЕЦ „Козлодуй“, които са компетентни по отношение на процесите на 

формиране на радиоактивни отпадъци и по отношение на необходимостта от 

изграждането на хранилище за тяхното съхранение; 

 Румънското общество в най-голяма близост до националната граница, което се очаква 

да бъде това в община Бекет; 

 Други организации и структури, свързани с въпроса. 

Обхватът на целевите заинтересовани страни и дейностите, които ще бъдат насочени към 

тях, ще бъдат актуализирани непрекъснато в процеса на комуникация с обществото и на 

Оценката за въздействие върху околната среда. Заинтересованите страни (над 18 годишна 

възраст) ще бъдат поканени да участват в процеса на обсъждане на всички повдигнати 

въпроси и в целия процес по напредъка на Проекта за изграждане на Национално 
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хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци. Подробен списък със 

заинтересованите страни е представен на http://dprao.bg и в Приложение 3 на настоящия 

документ. Информацията, публикувана на интернет страницата на ДП РАО, нейната 

актуализация и поддръжка, е в компетенциите и задълженията на ДП РАО, в лицето на г-жа 

Розина Русинова, ръководител на „Информационен център ДП РАО“, тел.: 0973 80096; 0882 

429488; e-mail: rozina.rusinova@dprao.bg. 

 

IV. Документи, които следва да бъдат публикувани 

Следните документи ще бъдат достъпни за коментар от страна на заинтересованите страни: 

 Доклад за ОВОС на Проекта за изграждане на Национално хранилище за ниско- и 

средноактивни радиоактивни отпадъци (на български и английски език) ще бъде 

достъпен за обществеността достатъчно време преди обществените обсъждания; 

 Нетехническо резюме (на български и английски език) ще бъде достъпно за 

обществеността достатъчно време преди Обществените обсъждания; 

 План за ангажиране на заинтересованите страни (на български, английски и румънски 

език); 

 Формуляр за оплаквания (на български, английски и румънски език), Приложение 4 

Следните документи ще бъдат оповестени публично: 

 Копие от Доклада за ОВОС на хартиен носител за изграждането на Национално 

хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци, заедно с Приложенията 

на български език ще бъде предоставено на Регионална инспекция по околната среда и 

водите – Враца и на Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана;   

 Доклад за ОВОС на изграждането на Национално хранилище за ниско- и средноактивни 

радиоактивни отпадъци на български език, който ще бъде публично достъпен на 

хартиен носител в кметството на община Козлодуй (гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев“ № 

13); в кметството на община Мизия (гр. Мизия 3330, ул. „Георги Димитров“ 25-27); 

кметството на с. Хърлец (с. Хърлец 3329, ул. „Георги Димитров“ 41); кметството на 

община Оряхово (гр. Оряхово 3300, ул. „Андрей Чапразов“ 15); кметството на община 

Вълчедръм (гр. Вълчедръм 3650, ул. „България“ 18-20); кметството на община Хайредин 

(гр. Хайредин 3357, ул. „Георги Димитров“ 135); кметството на община Бяла Слатина (ул. 

„Климент Охридски“ 68, Бяла Слатина 3200); кметството на община Бойчиновци (ул. 

„Гаврил Генов“ 2, Бойчиновци); кметството на община Лом (ул. „Дунавска“ 12, Лом 

3600); кметството на община Криводол (ул. „Освобождение“ 13, Криводол 3060); 

кметството на  община Борован (ул. „Иван Вазов“ 1, Борован 3240);  и в централата на 

Държавно Предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (гр. София 1797, бул. „Г. М. 

Димитров“ 52А, ет. 6), както и в Информационния център на ДП РАО в Козлодуй (гр. 

http://dprao.bg/
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Козлодуй, бл. 66Б, вх. А). Тези адреси са предварителни. Възможни са промени в някои 

от посочените адреси, след преценка на кметовете на посочените населени места.   

 Копие от нетехническото резюме на Доклада за ОВОС за изграждането на НХ РАО на 

български език ще бъде предоставено на хартиен носител и на CD в кметствата на 

всички населени места в 30-километровата зона около площадката на НХ РАО. 

 Съобщение за оповестяване на Доклада за ОВОС в два местни вестника  – „Козлодуй 

днес“ и „Враца Днес“, и в национален вестник – „Новинар“, съгласно изискванията на 

българското законодателство относно ОВОС. Уведомлението ще бъде качено също на 

интернет страницата на ДП РАО. 

 Писмено становище за предложенията, препоръките, мненията и възраженията на 

заинтересованите страни, изразени по време на общественото обсъждане/обсъждания, 

ще бъде предоставено на МОСВ и общинските власти, където са били проведени 

обществените обсъждания. Становището ще бъде качено и на интернет страницата на 

ДП РАО. 

 Нетехническо резюме  на Доклада за ОВОС на английски език: 

ще бъде публично достъпно на хартиен носител в кметството на община Бекет и/или 

други населени места в Румъния (посочени от румънското Министерство на околната 

среда и климатичните промени) и ще бъде качено на интернет страницата на ДП РАО 

www.dprao.bg 

 Глава 7 на Доклада за ОВОС – Трансгранични аспекти на инвестиционното 

предложение, на английски език; 

Налична на хартиен носител в сградите на Община Бекет и/или други румънски селища  

(ще бъдат определени от румънското Министерство на околната среда и климатичните 

промени); 

 Съобщение на английски език, в местен румънски вестник, за оповестяване на Доклада 

за ОВОС. Съобщението ще бъде предоставено на румънските власти на английски език 

по официален път чрез българското Министерство на околната среда и водите; 

английската версия ще бъде качена на интернет страницата на ДП РАО; 

 Писмено становище на английски език за предложенията, препоръките, мненията и 

възраженията на заинтересованите страни, изразени по време на общественото 

обсъждане/обсъждания, ще бъде предоставено на Министерството на околната среда и 

климатичните промени и на общинските власти, където ще се проведат обществените 

обсъждания, което ще бъде на разположение на широката публика.  Становището ще 

бъде качено и на интернет страницата на ДП РАО; 

http://www.dprao.bg/
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 Ориентирано към широката публика съобщение относно решението на МОСВ по ОВОС, 

на български и на английски език, публикувано в местен вестник и на интернет 

страницата на ДП РАО; 

 

В допълнение към изискваните по закон документи, „ЕМ АЙ Медиа Груп“ възнамерява да 

предприеме следните дейности за обществени консултации: 

 

V. Консултация 

1. Материали и локация на материалите: 

- Месечен бюлетин, посветен на изграждането на Национално хранилище за ниско- и 

средноактивни радиоактивни отпадъци  – информация за българския проект, експертни 

становища и интервюта, международен опит, най-добри практики в сферата и др. Бюлетинът 

ще се разпространява сред следните получатели: Община Козлодуй; членове на Общинския 

съвет - Козлодуй; Дом на енергетика - Козлодуй; Информационен център на ДП РАО в Козлодуй; 

служба „Протокол“ на ДП РАО в АЕЦ „Козлодуй“; кмета на гр. Мизия, членове на Общинския 

съвет – Мизия; кметовете на общините Оряхово, Вълчедръм, Хайредин, Бяла Слатина, Лом, 

Бойчиновци, Криводол, Борован и село Хърлец. Бюлетинът ще бъде наличен през целия 

законово определен процес по ОВОС до финализиране на проекта. 

- Дипляни – изготвени са два вида дипляни. Едната е посветена на основните дейности 

на ДП РАО и е предназначена за широката публика; другата е посветена на Проекта за 

изграждане на НХ РАО и е предназначена за широката публика. Издадените дипляни ще бъдат 

раздавани на следните получатели: Община Козлодуй; членове на Общинския съвет - Козлодуй; 

Дом на енергетика - Козлодуй; Информационен център на ДП РАО в Козлодуй; служба 

„Протокол“ на ДП РАО в АЕЦ „Козлодуй“, кмета на гр. Мизия, членове на Общинския съвет – 

Мизия; кметовете на общините Оряхово, Вълчедръм, Хайредин, Бяла Слатина, Лом, 

Бойчиновци, Криводол, Борован и село Хърлец. Дипляните ще са налични и на румънски език 

за целите на общественото обсъждане. Комуникацията с румънските власти не е в обхвата на 

отговорностите на Консултанта. В случай, че румънските власти изискат предоставянето на 

печатни материали на румънски език, Консултантът ще ги осигури, ако бъде информиран 

навреме за това. 

- Плакати – плакати с информация за срещи, събития, обсъждания и други мероприятия, 

организирани от ДП РАО, ще бъдат поставяни в сградите на Общините, на табла, в 

Информационния център на ДП РАО в Козлодуй, в служба „Протокол“ на ДП РАО и на 

обществени места в селата от общината. Плакати ще се осигуряват преди всяко събитие. 

- Прессъобщения за ключови събития, свързани с обществените обсъждания и с важни 

дейности на ДП РАО по принцип, както и във връзка с Проекта за изграждане на НХ РАО, ще 
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бъдат изпращани при съответния повод. Прессъобщенията ще бъдат предоставени на 

националните, регионалните и местните медии. 

- С цел информиране на румънската общественост някои от информационните 

материали ще бъдат публикувани и на румънски език (дипляни, презентации, изготвени от ДП 

РАО за обществените обсъждания), а прессъобщения ще бъдат изпращани и до медиите в 

Румъния. Печатните материали ще бъдат предоставени в Бекет, Румъния, като предвиждана 

локация за провеждане на обществено обсъждане, ако изрично не бъде посочено друго. 

Докладът за ОВОС ще бъде представен на съответните компетентни власти в Румъния. Ако 

медиите проявят интерес – под формата на въпроси, искания за интервюта и др., те ще получат 

своевременно съответната информация и съдействие. 

2. Планирани обществени срещи 

На интернет страницата на ДП РАО ще се поддържа актуална цялостна програма с датите и 

часовете на срещите със заинтересованите страни. Програмата ще бъде изготвена и 

актуализирана съвместно от ДП РАО и Консултанта. 

- Обществени обсъждания с местното население са планирани за гр. Козлодуй, гр. 

Мизия, в общините Оряхово, Вълчедръм, Хайредин, Бяла Слатина, Борован, Криводол, Лом, 

Бойчиновци  и село Хърлец, както и в Румъния. Датите и местата на обсъжданията ще бъдат 

съобщавани един месец предварително чрез местните власти (кметове, секретариати), в 

печатни материали и в местните медии (седмичника „Козлодуй днес“, Kozloduy-bg.info и 

телевизионен канал „Виж“), както и на интернет страницата на ДП РАО – www.dprao.bg. 

Съобщенията изрично ще подчертават, че всички заинтересовани участници са поканени да 

вземат активно участие в обсъжданията и да изразят мнението си, така че Инвеститорът да 

вземе под внимание всички съображения на заинтересованите страни. Срещите ще се 

провеждат на място и във време, удобно за всички заинтересовани страни. 

- Всички въпроси и коментари, направени по времена обществените обсъждания, ще 

бъдат записвани и ще получат отговор лично по време на срещите, ако това е възможно. 

Въпроси, които не могат да бъдат отправени по време на дадена среща, ще бъдат събрани и 

представяни на компетентни специалисти от ДП РАО за отговор. Отговори на въпросите следва 

да бъдат представяни в Информационния център на ДП РАО в Козлодуй в рамките на две 

седмици. Докладът на Инвеститора ще обобщава съображенията на заинтересованите страни и 

ще дава отговори. Всички въпроси могат да бъдат задавани в писмена форма на електронната 

поща на Информационния център на ДП РАО и на info@dprao.bg  или на infocentar@dprao.bg – 

адресът ще бъде публикуван в дипляните, осигурени от предприятието, и вече е наличен на 

интернет страницата на дружеството. 

- Всички промени, предложени от местното население и одобрени от ръководството на 

ДП РАО, съгласно националното законодателство, ще бъдат съобщавани в Месечния бюлетин и 

в Доклада на Инвеститора. 

http://www.dprao.bg/
mailto:info@dprao.bg
mailto:infocentar@dprao.bg
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-  Обществено обсъждане в Румъния ще бъде организирано в селищата, определени от 

местните власти, на официално съгласуваните и включени в програмата дати. Ще бъде 

осигурен професионален преводач с румънски език, с опит в тематиката, за да улесни 

комуникацията. На местата на обществените обсъждания ще има информационни материали 

на румънски език (дипляни, презентации, изготвени от ДП РАО за публични срещи, както и 

самостоятелни банери с основна информация). 

3. Пресконференции за националните и местните медии за дейностите, свързани с ОВОС на 

проекта изграждане на НХ РАО. Ще бъдат организирани пресконференции за местните и 

националните медии. Точните дати за провеждането им ще бъдат уточнени текущо. 

 

VI. Текуща информация 

През целия период преди общественото обсъждане на Доклада за ОВОС и след това ще се 

осигурява общественодостъпна информация за Проекта за изграждане на Национално 

хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци. Цялата важна информация, 

отнасяща се до доклада за ОВОС, Проекта за изграждане на НХ РАО и дейностите на ДП РАО, ще 

бъде публикувана на интернет страницата на предприятието според законовите срокове. 

Информация ще се изпраща и на http://www.kozloduy-bg.info/. Прессъобщения ще бъдат 

изпращани до национални, регионални и местни медии и ще бъдат публикувани и на интернет 

страницата на ДП РАО. 

Местният вестник „Козлодуй днес“ ще открие колона за Въпроси и отговори относно Проекта за 

изграждане на НХ РАО. На най-често задаваните въпроси ще отговарят експерти от ДП РАО и 

трети страни – екологични, ядрени, медицински и други специалисти. 

 

VII. Механизъм за оплаквания 

Механизмът за оплаквания е детайлно описан на интернет страницата на ДП РАО: всички 

предложения, оплаквания и възражения относно Проекта за изграждане на Национално 

хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци трябва да бъдат отправяни до 

ДП РАО в писмена форма на следния електронен адрес: infocentar@dprao.bg и/или 

info@dprao.bg. Могат да бъдат подадени и лично, в писмена форма, в Информационния център 

на ДП РАО в Козлодуй и/или в служба „Протокол“ на ДП РАО. Формуляр за оплакване на 

български, английски и румънски език ще бъде осигурен за тези, които искат да представят 

въпрос, коментар или оплакване (Приложение 4). Формулярът за оплакване ще бъде наличен 

на интернет страницата на ДП РАО, както и в Информационния център и в Главно управление на 

ДП РАО. 

Всички входящи писмени предложения, оплаквания и възражения трябва да бъдат 

прехвърляни към компетентните експерти на ДП РАО. Отговори и изявления трябва да бъдат 

давани в рамките на 2 седмици. Същите трябва да бъдат изпращани на получателя по 

http://www.kozloduy-bg.info/
mailto:infocentar@dprao.bg
mailto:info@dprao.bg
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електронна поща или представяни в писмена форма в Информационния център на ДП РАО в 

Козлодуй, или в служба „Протокол“ на предприятието, след като са били одобрени от 

ръководството на ДП РАО. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Списък на общините и населените места, които попадат в обхвата на обществените 

обсъждания на Доклада по ОВОС  

Община Козлодуй  

гр. Козлодуй 

с. Бутан 

с. Гложене 

с. Хърлец 

с. Крива Бара  

Община Мизия  

гр. Мизия 

с. Софрониево 

с. Крушовица 

с. Войводово  

с. Липница 

с. Сараево 

Община Вълчедръм  

гр. Вълчедръм 

с.Мокреш  

с. Златия 

с. Септемврийци  

с. Долни Цибър  

с. Разград 

с. Черни връх  

Община Хайредин 

с. Хайредин 

с. Михайлово 

с. Рогозен 

с. Манастирище 

с. Бързина 

с. Ботево 

Община Оряхово  

гр. Оряхово 

с. Селановци  

с. Остров 

с. Лесковец 

с. Галово 

Община Бяла Слатина  

гр. Бяла Слатина  

с. Алтимир 

с. Бърдарски Геран 

с. Търнава 

с. Галиче 

Община Борован  
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с. Борован   

с. Малорад 

с. Сираково 

с. Добролево 

Община Криводол  

с. Криводол  

с. Фурен 

Община Лом  

гр. Лом  

с. Станево 

Община Бойчиновци  

с. Бойчиновци  

с. Лехчево  

с. Бели Брод 
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Приложение 2 
ПРИМЕРЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОВОС  

1  Очакван период за представяне на документацията по ОВОС Начална дата – 

февруари 2015 г. 

2 Продължителност Минимум 120 дни 

3 Очаквани дати за обществено обсъждане април-май 2015 за 

обществените 

обсъждания в 

България 

4 Обществено обсъждане в Румъния  Според указанията на 

румънските власти 

5 Очаквани дати за представяне на Инвеститорския доклад 14 дни след 

последното 

обществено 

обсъждане в България 

6 Очаквана дата за оповестяване на решението на МОСВ Края на юли 2015 г., 

като датата може да се 

промени спрямо 

датата (датите) на 

обществените 

обсъждания в Румъния 
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Приложение 3 

СПИСЪК НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

Ключови заинтересовани лица, които ще бъдат потърсени (за консултация или за да получат 

информация във връзка с процеса по одобрение на ОВОС, или специално адресирани):  

Институция/Организация: 

 Европейската банка за възстановяване и развитие 

 Агенция за ядрено регулиране 

 Министерство на енергетиката 

Министерство на околната среда и водите и подчинени органи: 

 Министерство на околната среда и водите 

 Изпълнителна агенция по околна среда 

 Регионална инспекция по околна среда и водите – гр. Враца 

 Регионална инспекция по околна среда и водите – гр. Монтана  

 Басейнова дирекция Дунавски район – гр. Плевен 

Министерство на здравеопазването и подчинени органи: 

 Министерство на здравеопазването 

 Национален център по радиобиология и радиационна защита 

 Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – гр. Враца 

Други държавни институции: 

 Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Агенция „Пътна 

инфраструктура“; 

 Национален  институт за паметниците на културата, Министерство на културата; 

 Исторически музей – гр. Враца; 

 Общинска служба „Земеделие“ - гр. Козлодуй; 

 Районна дирекция „Земеделие“ - гр. Враца; 

 Министерство на земеделието и храните; 

 Изпълнителна агенция по горите, МЗХ; 
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 Районна дирекция по горите – гр. Берковица; 

 Държавно горско стопанство – гр. Оряхово; 

 Напоителни системи – Враца ЕАД 

Неправителствени организации с екологична дейност: 

 Екологична асоциация „За Земята“ 

 Българско дружество за защита на птиците 

 Сдружение за дива природа „Балкани“ 

 Екогласност (централи в София и Монтана) 

 Дружество за защита на природата  

 Сдружение „Зелени Балкани“ 

Местна администрация: 

 Кмет на с. Хърлец 

 Кмет на община Козлодуй 

 Кмет на община Мизия 

 Кмет на община Оряхово 

 Кмет на община Вълчедръм 

 Кмет на община Хайредин 

 Кмет на община Борован 

 Кмет на община Криводол 

 Кмет на община Лом 

 Кмет на община Бойчиновци 

 Кмет на община Бяла Слатина 

 

Местна общественост: 

 Млади, активно работещи мъже и жени 

 Жени, които се грижат за домакинството 
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 Деца – в детски градини и училища 

 Пенсионери 

 Учители 

Други: 

 Експерти, свързани с проекта на национално и регионално ниво 

 Местни лидери на мнение  

 Служители на ДП РАО 

 Служители на АЕЦ „Козлодуй“  

 Синдикални структури в ДП РАО 

 Медии – местни, регионални и национални („Козлодуй Днес“, вестник Мизия, вестник 

„Новинар“, местен ТВ канал „ВИЖ“, информационен портал www.kozloduy-bg.info, 

вестник „Враца Днес“) 

 Румънската общественост в близост до границата (с очакване това да бъде община 

Бекет) 

 Други структури и организации, имащи отношение към проекта 

Обхватът на целевите заинтересовани страни ще бъде актуализиран непрекъснато в процеса на 

комуникация с обществеността и на Оценка за въздействие върху околната среда. 

http://www.kozloduy-bg.info/
http://www.kozloduy-bg.info/
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Приложение 4 – Образец на формуляр за оплакване – български език 

 ФОРМУЛЯР ЗА ОПЛАКВАНИЯ 

Референтен №:   

Имена на подателя: 
Бележка: Можете да 

останете анонимен, ако 

предпочитате или да 

поискате да не бъде 

разкривана самоличността 

Ви на трета страна без 

изричното Ви съгласие  

Първо име: _____________________________________ 

 

Фамилно име: _____________________________________  

 
 Бих искал да остана анонимен  

 

 Моля да не бъде разкривана самоличността ми без изричното 

ми съгласие 

 

Контакти: 

 

Моля, отбележете как 

искате да се осъществи 

контакт с Вас (по поща, 

телефон, имейл). 

 По пощата:  Моля, дайте точен пощенски адрес: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

________________________________________ 

 

 По телефона:___________________________________ 

 

 По имейл: ______________________________________ 

Предпочитан език за 

комуникация  
 Български 

 Румънски 

 Английски 

  

Описание на инцидента или 

оплакването:  

Какво се случи? Къде се случи? На кого се случи? 
Какви са последствията от възникналия проблем?  

 

Дата на инцидента/повода 

за оплакване  

 

  Еднократен инцидент/повод за оплакване (дата 

_______________) 

 Повече от един инцидент/повод за оплакване (колко 

пъти? _____) 

 Повтарящ се инцидент/повод за оплакване  (проблем, 

който продължава и в момента) 

  

Какво бихте искали да бъде направено, за да се реши 

проблемът?  

 

 

Подпис:      _______________________________Дата:           _______________________________   
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Образец на Формуляр за оплакване – румънски език 

FORMULAR DE PLÂNGERE 

Nr. de referință:   

Numele reclamantului: 
Obs.: Puteți rămâne anonim, 

dacă preferați, sau puteți 

solicita să nu vă fie divulgată 

identitatea unei terțe părți, 

fără acordul Dvs. expres.  

Prenumele: _____________________________________ 

 

Numele: _____________________________________  

 
 Aș vrea să rămân anonim  

 

 Aș dori nu-mi fie divulgată identitatea fără acordul meu expres 

 

Contacte: 

 

Vă rugăm să precizați 

cum doriți să fiți contactat 

(prin poștă, telefon, e-

mail) 

 Prin poștă:  Vă rugăm să completați adresa poștală exactă: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

________________________________________ 

 

 Prin telefon:___________________________________ 

 

 Prin e-mail: ______________________________________ 

Limba preferată de 

comunicare  
 Bulgara 

 Româna 

 Engleza 

  

Descrierea incidentului sau a motivului 

plângerii:  

Ce s-a întâmplat? Unde s-a întâmplat? Cui i s-a 
întâmplat? Ce consecințe a avut problema apărută?  

 

 

Data incidentului / 

evenimentului vizat de 

plângere  

 

  Incidentul / Evenimentul a avut loc o singură dată (în data 

de _______________) 

 Incidentul / Evenimentul a avut loc de mai multe ori (de câte 

ori? _____) 

 Problema mai persistă și în momentul de față 

  

Ce ați dori să fie făcut pentru soluționarea problemei?   

 

Semnătura:      _______________________________Data:           _______________________________   
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Образец на формуляр за оплаквания – английски език  

 PUBLIC GRIEVANCE FORM 

Reference No:   

Full Name 
Note: you can remain 

anonymous if you prefer or 

request not to disclose your 
identity to the third parties 

without your consent 

My first name _____________________________________ 

 

My last name _____________________________________  

 
I wish to raise my grievance anonymously  

 

I request not to disclose my identity without my consent 

 

Contact Information 

 

Please mark how you wish 

to be contacted (mail, 

telephone, e-mail). 

 By Post:  Please provide mailing address: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

________________________________________ 

 

 By Telephone:___________________________________ 

 

 By E-mail  ______________________________________ 

Preferred Language for 

communication  
 Bulgarian 

 Romanian 

 English 

  

Description of Incident or Grievance:  What happened?  Where did it happen?  Who did it 
happen to?  What is the result of the problem? 

 

 
 

 

 
 

Date of Incident/Grievance  

  One time incident/grievance (date _______________) 

 Happened more than once (how many times? _____) 

 On-going (currently experiencing problem) 

  

What would you like to see happen to resolve the problem?   

 

 
 

 

 
 

 

Signature:      _______________________________ 

Date:              _______________________________ 


