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

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

 

Организации 

 Европейска банка за възстановяване и развитие 

 Агенция за ядрено регулиране 

 Министерство на икономиката и енергетиката 

МОСВ и подчинени органи 

 Министерство на околната среда и водите 

 Изпълнителна агенция по околна среда 

 Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Враца 

 Басейнова дирекция Дунавски район – гр. Плевен 

Министерство на здравеопазването и подчинени органи 

 Министерство на здравеопазването 

 Национален център по радиобиология и радиационна защита 

Научни организации 

 Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН 

 Геологически институт при БАН 

 Технически университет – гр. София 

Неправителствени организации 

 Български ядрен форум 

 Българско ядрено дружество 

 Български енергиен форум 

 Сдружение на жените в ядрената индустрия (WiN – България) 

 Българско дружество за защита на птиците – офис Козлодуй 

 Клубове на пенсионерите на територията на гр. Козлодуй и гр. Мизия 

Местна администрация 

 Кмет на община Козлодуй и служители на общинската администрация 

 Общински съвет на гр. Козлодуй  

 Кметове на съставните кметства Хърлец, Гложене, Бутан 

 Кмет на община Мизия и служители на общинската администрация 

 Общински съвет на гр. Мизия 

 Кметове на съставните кметства в община Мизия 

 Общинска администрация – гр. Оряхово 

 Областен управител на област Враца 

 

 Експерти, свързани с проекта на национално и регионално ниво 

 Служители на ДП РАО и АЕЦ „Козлодуй” 

 Синдикални структури в ДП РАО (КНСБ и Подкрепа) 

 Медии – местни, регионални и национални (Козлодуй днес, вестник Мизия, 

вестник Новинар, ТВ-канал "ВИЖ ТВ", новинарски сайт www.kozloduy-bg.info, 

в. "Враца днес") 
Обхватът на целевите заинтересовани страни ще бъде актуализиран непрекъснато в процеса на 

комуникация с обществото и на Оценката за въздействие върху околната среда. 

http://www.kozloduy-bg.info,/

