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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
10.1 Процедурни проблеми
Изпълнявайки своите задължения по Договора, екипът от експерти,
разработващ ДОВОС предоставя на Възложителя няколко редакции на ДОВОС,
които във времето търпят промени, като се актуализира информацията в тях,
включително и сравнителните анализи спрямо актуалната нормативна база.
Трудностите при разработването на различните редакции са различни,
като са налице действия, целящи тяхното преодоляване.
Редакция 1
За оценка на качеството е представена промяна (Ред. 1) на текста на
ДОВОС. Вариантът (ред. 1) на текста не е окончателен поради следните
причини:
 Експертите не разполагат с утвърдения от МОСВ, последен
вариант на Задание за определяне на обхвата и съдържанието на
ДОВОС на инвестиционното предложение;
 В момента на разработване на настоящия ДОВОС, експертите не
са отразили мнението, забележките и препоръките на
Компетентния орган по обхвата и съдържанието на ДОВОС. На
този етап, с Решение № 26-ПР/2010г. на Министъра на околната
среда и водите относно необходимостта от ОВОС на Съоръжение
за третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци, с
голям коефициент на намаляване на обема в АЕЦ „Козлодуй”,
изх. № 26-00-939 от 20.07.2010г. е предписано извършване на
Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на
защитените зони, в рамките на тази процедура по ОВОС, но
поради неутвърденото Задание за обхвата и съдържанието на
ОВОС, няма ясни предписания за нейното изпълнение.
Поради посочената по-горе причина, не са стартирали и консултациите
по Заданието за определяне на обхвата и съдържанието на ДОВОС с местните
власти, РИОСВ, АЯР и др. заинтересовани страни. Следователно в текста не са
отразени и техните препоръки.
Има получено писмо от МЗ, на което Инвеститора е изпратил за
консултация, версия на Заданието за обхват и съдържание на ДОВОС, която не
е одобрена от Компетентния орган – МОСВ. Това вероятно ще наложи, след
получаване на писмо от МОСВ, с което се стартира процедурата по ОВОС,
преработеното Задание да бъде изпратено отново за съгласуване в МЗ.
В писмена форма, компетентният орган е поискал от Възложителя да
изпрати информация в съответната официална форма до Република Румъния,
като най-близка до местоположението на инвестиционното намерение. Също
така, от проведените разговори, включително с експерти на МОСВ, на среща по
искане на Инвеститора, стана ясно, че такава процедура ще бъде провеждана,
следователно ако има препоръки и от Румънското Министерство на екологията,
също трябва да бъдат разгледани в ДОВОС.
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На този етап, експертите препоръчват окончателният вариант на ОВОС,
който ще се внесе в МОСВ, да бъде комплектуван с коригирано от Възложителя
Задание, което да съответства на разработения краен ДОВОС, отразяващ
мненията и становищата на правителствените, общински и др. органи и
организации, с които е консултирано Заданието за ОВОС.
Редакция 2
Настоящият текст на ДОВОС, който се внася в МОСВ е Ред. 2. ДОВОС е
допълнен и коригиран, като са взети под внимание препоръките, забележките и
направените консултации след представяне на писмото на МОСВ за оценка на
качеството на ДОВОС (Приложение 6, писмо МОСВ изх. № ОВОС277/28.05.2013).
10.2 Технически проблеми
Съгласно, изискванията на Договора по проекта и Техническото задание
на Клиента, АЕЦ “Козлодуй” се задължава да предостави необходимата
информация и данни, които се изискват за изпълнение на ДОВОС.
По време на първата среща по проекта на 17.10.2011г., от страна на
Изпълнителя е предоставен на Клиента, АЕЦ “Козлодуй” Списък с
необходимите входни данни за разработване на ДОВОС на Съоръжение за
третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци, с голям коефициент на
намаляване на обема (СПИ) в АЕЦ “Козлодуй”.
При изработване на редакция 1 на ДОВОС, не са предоставени исканите
от Изпълнителя протоколи от замерванията на работната среда за периода 20092011 г. (прах, шум, вибрации, йонизиращи лъчения).
Липсват копия от писмата от страна на Възложителя до МОСВ и
РИОСВ, с искане за уточняване на други планове и проекти, съществуващи или
в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното
инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие
върху защитените зони, с цел разработване на Доклада за оценка на
съвместимост за ИП. Липсват отговорите на тези писма.
Възложителят води комуникацията с Компетентния орган (така както е
по договор), но не информира своевременно работния колектив от експерти по
ОВОС за хода и резултатите от комуникационния процес, което е в интерес на
експедитивно и качествено приключване на работата по ОВОС.
ДОВОС в двете си редакции (ред. 1 и ред. 2) е изготвен само и
единствено на база на официално предоставените ни от Клиента информация и
данни.
При разработването на настоящия текст на ДОВОС - редакция (ред. 2),
АЕЦ „Козлодуй“ съдейства максимално със:
 Допълнителна информация за състоянието на околната среда,
 Изработване на „Анализ за дозовото натоварване на населението
от наблюдаваната 30km зона на АЕЦ “Козлодуй” от
газоаерозолните и течни радиоактивни изхвърляния в околната
среда от процеса на извеждане от експлоатация на 1-4 енергоблок
и емисиите от експлоатацията на съоръжението за плазмено
изгаряне (СПИ) по Проект 5с“. Мотивите на експертите по ОВОС
за този избор са свързани с работа по утвърден модел, по който
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АЕЦ „Козлодуй“-ЕАД извършва радиационния си мониторинг,
съпоставимост на резултатите и достоверност на количествената
оценка на кумулативния ефект. Моделът е базиран на
информация от 2010 г., по искане на експертите, за да се оцени и
фоновото състояние, в резултат на аварията във Фукушима.
 Изпращане на писма за провеждане на консултации със
засегнатите страни по Заданието за обхват и съдържание на
ДОВОС. Всички изпратени и получени писма, взетите под
внимание препоръки и отстранени забележки са посочени в нова
таблица на глава 7 на ДОВОС.
 Иницииране на срещи с Компетентния орган за изясняване на
детайлите, в които следва да бъде поднесена в ДОВОС
допълнителната информация.
Въз основа на предприетите мерки и коригиращи действия от страна на
АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и екипа от експерти по ДОВОС, техническите трудности
са преодолени.
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