Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”
1797, гр. София, бул. „Г.М.Димитров” № 52 А, ет. 6, тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78 e-mail: info@dprao.bg

О Б Я ВА
От Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” – ДП РАО
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ
Всички заинтересовани физически и юридически лица за планирано изпълнение на
следното инвестиционно предложение:
Реконструкция и модернизация на конструкциите, системите и компонентите в
Специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй“.
Местоположение: на площадката на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
Площадките, на които ще се извършват строително – монтажни работи (СМР) са:
 Площадката на Цеха за преработка на радиоактивни отпадъци (РАО), разположена в
северозападния край на площадката на АЕЦ „Козлодуй”;
 Площадката на Склада за съхраняване на кондиционирани РАО, разположена в
северозападния край на площадката на АЕЦ „Козлодуй”;
 Площадка „Варово стопанство”, която се намира в североизточния край на площадката
на АЕЦ „Козлодуй”.
Инвестиционното предложение се финансира от Международен фонд „Козлодуй“ за
подпомагане извеждането на АЕЦ „Козлодуй“ от експлоатация, администриран от
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).
Целта на инвестиционното предложение е да осигури инженерна и технологична
възможност за Специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй“ и неговите
обекти да приемат, обработят и съхранят РАО, отстранени в процеса на извеждане от
експлоатация на блокове 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй“ и тези, генерирани от експлоатацията на
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АЕЦ „Козлодуй“. Мерките по инвестиционното предложение трябва да гарантират
нормалната работа на конструкциите, системите и компонентите на СП „РАО – Козлодуй“,
както по време на извеждането от експлоатация на блокове 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй“, така и
за период от 15 години след завършването на извеждането от експлоатация.
В съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда, ДП РАО е
информирало за своето инвестиционно намерение Министерството на околната среда и
водите, Кмета на Община Козлодуй и Кмета на с. Хърлец.
Всички, които желаят, могат да се запознаят с известните на този етап характеристики на
инвестиционното предложение и съответно да изразят мнения и становища относно
реализацията му писмено всеки работен ден в периода от 27.03 до 11.04.2018 г., както следва:
 В Информационния център на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, гр.
Козлодуй, бл. 66, вх. Б, партер, от 9:00 ч. до 16:00 ч.;
 В Главно управление на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, гр. София,
бул. „ Д-р Г. М. Димитров” №52-А, ет. 6;
 На интернет страницата на ДП РАО: info@dprao.bg;
 В сградата на Община Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев” №13;
 В Информационния център на МОСВ, гр. София, ул. “У. Гладстон” №67.
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