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Европейска общност, Люксембург, 1 – 172.  

164. Правила за осигуряване на безопасността при управление на 
нерадиоактивни отпадъци.  

165. Решение № 05-ДО-72-01б12.06.2008 г. на Директора на РИОСВ- 
Враца относно състава и количеството на генерираните отпадъци на площадки 1 
и 2 – АЕЦ ”Козлодуй” ЕАД.  

166. Инструкция за третиране на твърдите отпадъци в контролираните 
зони, ИД № РК.РАО.ЕД.ИН.009/04. 

167. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на 
производствени и на опасни отпадъци, обн. ДВ, бр. 29/30 март 1999 г. 

168. Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри, обн., ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.  

169. НАРЕДБА за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с ПМС 
№ 271 от 30.10.2012 г., обн., ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от 6.11.2012 г. 

170. Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да 
отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, 
обн. ДВ. бр. 81 от 17 Септември 2004г.  

171. Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии 
и акумулатори, приета с ПМС 351 от 27.12.2012, обн. ДВ, бр.2 от 08.01.2012, в 
сила от 08.01.2013, попр.ДВ, бр. 6 от 22.01.2013 г.   

172. Наредба за условията и реда за извършване на превоз на 
радиоактивни вещества, Приета с ПМС № 156 от 13.07.2005 г., обн. ДВ бр. 60 от 
22.07.2005 г.  

173. Областна стратегия за развитие на област Враца - 2005 -2015 г.  

174. Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, 
Приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 08.01.2013г.  

175. Културно наследство в окръг Долж, юни 2011г.  
176. Културно наследство в окръг Мехединти, юни 2011г.  

177. Културно наследство в окръг Олт, юни 2011г. 
178. Хидрологични данни, юни 2011г.  
179. Необходими данни за оценка на трансграничния ефект върху 

Румъния, Информация от Козлодуй, юни 2011г.  
180. Население в Румъния в 30km зонa около АЕЦ Козлодуй, юни, 2011г.  
181. Засегнати области в 100 km зона около АЕЦ Козлодуй, юни, 2011г.  
182. Земеползване в 30 km зона около АЕЦ Козлодуй, юни, 2011г.  
183. Защитени зони ROSPA 00101, ROSPA 0023, ROSCI0041, юни 2011г.  
184. ЕСПОО Конвенция.  
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185. Информация на НСИ за населението за области Враца и Монтана за 
периода 2009-2010 г., с писмо на НСИ 92-00-14 30.05.2012 г. 

186. Информация на Министерство на околната среда и горите на Р. 
Румъния за румънската част от 30-km зона около АЕЦ ”Козлодуй”, писмо 2830 
от 31.07.2012г. 

187. Обобщена справка за заетостта и активната политика по заетостта 
през 2012 г. на Агенция по заетостта на Р.България. 

188. Обобщена информация за здравния статус на населението в област 
Враца по данни на РЗИ, писмо  П-32-00-631/15.05.2012 г. 

189. Обобщен отчет за радиационния мониторинг на помишлената 
площадка на АЕЦ ”Козлодуй” съответно за 2009 г., 2010 г., 2011 г. 

190. Годишни доклади за резултатите от радиоекологичния мониторинг 
на АЕЦ ”Козлодуй” ЕАД за 2009 г., 2010 г., 2011 г. 

191. Годишни доклади за резултатите от собствения нерадиационен 
мониторинг (СНМ) на околната среда в района на АЕЦ ”Козлодуй” ЕАД за 2009 
г., 2010 г., 2011 г. 

192. Годишен отчет за професионално облъчване на АЕЦ ”Козлодуй” за 
2011 г., изд. на Контролен център “Персонална дозиметрия” към Дирекция 
“Безопасност и качество” на АЕЦКозлодуй.  

193. Обобщен отчет “Течни и газообразни изхвърляния в околната среда 
от ЕП-1” за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. на ЕП-1 на АЕЦ ”Козлодуй”. 

194. Обобщена справка за генерирани и предадени РАО от 1-4 блок, СК-
1 и СК-2 на СП “РАО-Козлодуй” ЕАД за периода 2009-2011 г. 

195. Програма за управление на РАО от 1÷4 блок и СК 1, 2, 
Идентификационен № П.ИЕ-02/М2 

196. Списък на информационните листове за безопасност на 
доставчиците на опасни химични вещества и смесив АЕЦ «Козлодуй»  

197. Разрешение за действие на ДНПБО, изд., изм. и доп. от РИОСВ – 
гр.Враца от 03.01.2011 г. 

198. Програма за собствен мониторинг на депо за нерадиоактивни битови 
и производствени отпадъци, Ид. № УК.УОС.ПМ.011/03, 2011 г. 

199. Програма за собствен нерадиационен мониторинг на водите, Ид. № 
УК.УОС.ПМ.011/03, 2011 г. 

200. Писма на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски 
Район с център Плевен: писмо вх.№П-04-11-578/01.06.2012 г. и писмо вх.№26-
00-1302 от 15.05.2012 г. по съгласуване на Задание за обхват и съдържание на 
ОВОС. 

201. Писмена справка за наличието на ИП, на територията на ЗЗ 
„Златията”за опазване на дивите птици, ЗЗ ”Златия” за опазване на природните 
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местообитания и ЗЗ ”Цибър”за опазване на природните местообитания, 
изготвена от РИОСВ-Монтана. 

202. Писмена справка на МОСВ от 29.09.2010 г. по Плана за управление 
на речния басейн на р.Дунав. 

203. Предпроектно проучване за организация на депа и площадки за 
безопасно временно съхраняване на РАО категория 1, нерадиоактивни отпадъци 
и материали от дейностите по ИЕ, ред.1 от март 2010г., Том III.ii (проект 19) и 
Техническа спецификация за изграждане на  площадки за съхраняване на 
РАМ/РАО категория 1, и нерадиоактивни материали от ИЕ на блокове 1-4 на 
АЕЦ ”Козлодуй”, ред. 0 от октомври 2012г KPMU/DSS/005 

204. Писмо на ГУПК KPMU/EWN/EID/12-005 от 29 март 2012г. за 
актуалния статус на проекти от ЕПИЕ. 

205. Локални метеорологични условия в района на АЕЦ”Козлодуй”, 
Консорциум „МСЕ” – Отчети за  2009г., 2010 г. и 2011 г. 

206. Професионално облъчване в контролирана зона І на АЕЦ”Козлодуй” 
ЕАД 2009- 2011 (ФК.06.04/04 – КЦПД 218/11.09.2012 г.) 

207. Трафик на площадката на АЕЦ”Козлодуй” за периода 2009-2011 г., 
информация на Инвеститора. 

208. Директива 96/61/EC относно Комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването (КПКЗ) 

209. Сравнителен документ _(BREF) за икономическия и ефект и ефекта 
от прилагането на различни вариантни решения (Reference document on 
Economics and Cross-Media Effects) 

210. Сравнителен документ (BREF) за основните принципи на 
мониторинг (Reference document on the General Principles of Monitoring) 

211. Сравнителен документ (BREF) за третиране на отпадъци (Reference 
document for the Waste Treatments Industries) 

212. Сравнителен документ (BREF) за приложението на най-добрите 
налични техники за промишлени охладителни системи (Reference document on 
the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems) 

213. Информация от Федералната агенция по околна среда на Германия 
относно емисионните фактори от двигатели с дизелово гориво при транспорт.  

214. IAEA Safety Standard Series: Извеждане от експлоатация на 
съоръжения използващи радиоактивни материали, No. WS-R-5, Виена  2006 г. 

215. IAEA Safety Standard Series: Радиационна защита и управление на 
РАО при експлоатация на АЕЦ, No. NS-G-2.7, Виена, 2002 г. 

216. Стратегия за управление на РАО и ОЯГ до 2030 г. приета с Решение 
на МС от 05.01.2011 г.  
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217. IAEA Technical Reports Series No. 462 Управление на 
нискорадиоактивни материали от съоръжения за извеждане от експлоатация, 
Виена 2008 г.  

218. Директива 96/29/EURATOM.  

219. IAEA-TECDOC-1394 Планиране, управление и организация на 
извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения: извлечени поуки, Виена 
2004.  

220. IAEA-TECDOC-1602 Иновативни и адаптивни технологии при 
извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, Виена 2008.  

221. Решение на МС № 1038/19.12.2012 г. за обявяване на блокове 3 и 4 
на АЕЦ ”Козлодуй” за Съоръжение за Управление на РАО (СУРАО), за 
обявяване на блокове 3 и 4 на АЕЦ ”Козлодуй” заедно с необходимото 
имущество за частна държавна собственост и предоставянето им за управление 
на ДП РАО.  

222. Междинен Отчет за анализ на безопасността по Проект 19 
Проектиране и изграждане на Площадки за управление на Радиоактивни 
материали (РАМ) от дейностите по извеждане от експлоатация на 1-4 блокове 
на АЕЦ Козлодуй, 2012г.  

223. Анализ на дозовото натоварване на населението от 30km 
наблюдавана зона на АЕЦ “Козлодуй” от газоаерозолните и течни радиоактивни 
изхвърляния в околната среда от 5 и 6 блoкове на АЕЦ Козлодуй, от процеса на 
извеждане от експлоатация на 1-4 енергоблокoве и емисиите от експлоатацията 
на съоръжението за плазмено изгаряне (СПИ)”. 


