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10. Описание на трудностите (технически причини, 
недостиг или липса на данни) при събирането на информация за 
изработване на доклада за ОВОС 

Съгласно, изискванията на Договора по проекта и Техническото задание 
на Клиента, ДП „РАО” се задължава да предостави необходимата информация и 
данни, които се изискват за изпълнение на ДОВОС.  

По време на първата среща по проекта на 08.09.2009г., от страна на 
Изпълнителя беше предоставен на Клиента, тогава АЕЦ „Козлодуй” Списък с 
необходимите входни данни за разработване на ДОВОС при извеждането от 
експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй”.  

Tози ДОВОС е изготвен само и единствено на база на официално 
предоставените ни от Клиента данни и информация.  

В заключение можем да кажем, че се проявиха обичайните проблеми по 
набавяне на актуална информация за някои от компонентите на околната среда, 
които в процеса на разработване на ДОВОС бяха решени.  

 
 


