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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0690/2018, внесена от Лучиан Саулену, с румънско 
гражданство, от името на Сдружението за възраждане на Крайова 
(ARC), относно планираното разширяване на експлоатацията на 
атомната електроцентрала Козлодуй в България

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу плановете за разширяване на 
разрешителното за експлоатация на реактори 5 и 6 на атомна електроцентрала 
Козлодуй, разположена в България в близост до румънската граница. Той призовава за 
възобновяване на оценката на трансграничното въздействие на депото, както и на 
разширяването на експлоатационния живот на двата реактора, с което да бъде зачетено 
правото на гражданите на информация и консултация, както е предвидено в член 6 от 
Орхуската конвенция. Вносителят на петицията твърди, че 23 общности в Румъния, 
включително град Крайова, се намират в зоната на ядрен риск и са пряко засегнати от 
дейностите в Козлодуй. Той твърди, че консултирането и информирането на 
румънското население са били лошо организирани, като и не е дадена възможност за 
реално участие, нито е отчетено възражението на обществеността при вземане на 
окончателното решение. Според вносителя на петицията румънските органи са 
изразили готовност да извършат оценка на въздействието на околната среда в 
трансграничен контекст, но България е решила да предостави разрешителното 
едностранно.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 ноември 2018 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 9 юли 2019 г.



PE639.715v02-00 2/5 CM\1189640BG.docx

BG

Петиция

Вносителите на петицията изразяват несъгласие и загриженост по отношение на два 
отделни проекта, свързани с АЕЦ „Козлодуй“ (АЕЦ), разположена в близост до река 
Дунав и границата с Румъния. 

Един от проектите е изграждането на национално хранилище за погребване на ниско- и 
средноактивни радиоактивни отпадъци (НХП).

Вторият е удължаването на срока на експлоатация на реактори 5 и 6 на АЕЦ 
„Козлодуй“.

По отношение на първия проект вносителите на петицията твърдят, че обществените 
консултации в трансграничен контекст са били зле организирани в Румъния както от 
българските, така и от румънските органи. Вносителят на петицията признава, че 
консултациите са били проведени в съответствие с правните изисквания, но твърди, че 
подходът е бил строго формален и повърхностен и без да се вземе предвид 
противопоставянето на обществеността. 

По отношение на проекта за удължаване на срока на експлоатация на реактори 5 и 6 на 
АЕЦ, вносителите на петицията твърдят, че въпреки факта, че румънските органи са 
поискали извършването на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в 
трансграничен контекст, българските органи са решили едностранно да предоставят 
разрешително без извършване на ОВОС, като са счели, че отрицателното въздействие 
върху населението и околната среда би било „незначително“. Според вносителя на 
петицията румънските общности в близост до Козлодуй не са били консултирани и 
поради това са били нарушени разпоредбите на Конвенцията за оценка на 
въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Конвенцията от Еспо), 
ратифицирана в Румъния със Закон № 22/20011. Вносителите на петицията поискаха от 
румънските органи да започнат процедура по разследване съгласно приложение IV към 
Конвенцията от Еспо по отношение на удължаването на срока на валидност на 
разрешителните за експлоатация на реактори 5 и 6 в Козлодуй и да възобновят 
обществените консултации относно изграждането на НХП без успех.

Сега вносителите на петицията отправят искане към институциите на ЕС да открият 
процедура за нарушение срещу Румъния и България и да ги накарат да възобновят 
процедурата за трансгранична оценка на въздействието за двата проекта.

Забележки на Комисията

                                               
1 Закони № 22 от 22 февруари 2001 г. за ратифицирането на Конвенцията за оценка на въздействието 
върху околната среда в трансграничен контекст, приета в Еспо на 25 февруари 1991 г., Официален 
вестник № 105 от 1 март 2001 г. 
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Хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХП) 

Проектите за хранилища за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци попадат в обхвата на приложение I към Директива 2011/92/ЕС относно 
оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда2

(Директивата за ОВОС). За такива проекти трябва задължително да бъде извършена 
ОВОС в съответствие с членове 5–10 от Директивата. 

Проектът за изграждане на НХП за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци 
първоначално е бил разрешен с решение за ОВОС, издадено през 2011 г. и 
впоследствие отменено от националния съд. Това доведе до стартирането на нова 
процедура за ОВОС с актуализиран обхват и съдържание на доклада за ОВОС. С писмо 
от 16 март 2015 г. българското Министерство на околната среда и водите е 
предоставило на румънските органи нетехническото резюме на актуализирания 
доклад за ОВОС и подходящата оценка по отношение на съседните зони по „Натура 
2000“ (приложение към доклада за ОВОС). С писма съответно от 24 март 2015 г. и 16 
май 2016 г. българските и румънските органи взаимно са се информирали относно 
организирането на публични изслушвания за обсъждане на проекта. В писмото си 
румънските органи са изискали присъствието на представители на българските органи 
по време на публичното изслушване, така че да насочат презентацията си върху 
конкретни глави от нетехническото резюме, като се гарантира, че румънските граждани 
ще получат най-важната информация.3

Според информацията, с която разполага Комисията, публичното изслушване относно 
проекта за НХП в Румъния е проведено на 9 юни 2016 г. в Крайова с 120 участници, 
които подписват списък с присъствие. 23-те въпроса, повдигнати по време на 
изслушването, са били изпратени на българските органи, които са предоставили 
подробни писмени отговори4.

Комисията не можа да установи пропуски в процедурите за консултации относно 
трансграничното въздействие на проекта. Не бяха открити доказателства в подкрепа на 
твърденията на вносителя на петицията за формален и повърхностен подход от страна 
на органите на двете държави членки.

                                               
2 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката 
на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, ОВ L 26, 28.1.2012 г., 
стр. 1.
3 Всички посочени в настоящия параграф писма/документи са достъпни на интернет страницата на 
българското Министерство на околната среда и водите, Https: //www.moew.government.bg/bg/priklyuchili-
proceduri/
4 В Румъния – на разположение на адрес: 
http://www.anpm.ro/documents/19431/2430660/Annex+1_Eng.pdf/f35d6526-34cb-4958-b25e-9d8a80d75871; в 
България – на разположение на адрес: 
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/EO_OVOS/Letter_99-00-217_16-08_2016.pdf и 
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/EO_OVOS/Anex3.pdf
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Освен това на 6 април 2017 г. в съответствие с член 37 от Договора за Евратом5

Комисията е получила от България общи данни относно плана за погребване на 
радиоактивни отпадъци във връзка с НХП. Въз основа на тези данни и след 
консултация с експертната група6 Комисията е стигнала до заключение, че 
изпълнението на плана за погребване на радиоактивни отпадъци от НХП, по време на 
нормална експлоатация и след окончателното му затваряне, както и в случай на 
произшествия от вида и с мащабите, посочени в общите данни, няма вероятност да 
доведе до значително радиоактивно замърсяване от гледна точка на здравето, на водата, 
почвата или въздушното пространство на друга държава членка7.

Освен това Директива 2011/70/Евратом на Съвета8 гарантира, че държавите членки 
предвиждат подходящи национални мерки за постигане на високо ниво на безопасност 
при управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Тя изисква от 
държавите членки да предоставят необходимата информация на обществото и неговото 
участие във връзка с управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Тя 
също така изисква от държавите членки да създадат национални програми, в които се 
посочва как възнамеряват да прилагат своите национални политики за отговорно и 
безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. България е 
изпълнила това свое задължение и на 16 септември 2015 г. е уведомила за 
националната си програма, която включва политиката на прозрачност. 

Удължаването на срока на експлоатация на реактори 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“.

По втория проект следва да се отбележи, че Конвенцията от Еспо не предвижда 
автоматично прилагане на трансграничната ѝ процедура. Конвенцията от Еспо се 
прилага след като страната на произход (в този случай България) определи вероятния 
значителен трансграничен ефект на „предложената дейност“. Това често се нарича 
скрининг. Ако след скрининга компетентните национални органи стигнат до 
заключението, че „предложената дейност“ няма значително трансгранично 
въздействие, Конвенцията от Еспо не се прилага.

На 13 март 2014 г. българските органи са изпратили уведомление до румънските органи 
съгласно член 3 от Конвенцията от Еспо относно инвестиционното предложение за 

                                               
5 От всяка държава членка се изисква да предоставя на Комисията такива общи данни, които се отнасят 
до всеки план за погребване на радиоактивни отпадъци под каквато и да е форма, което ще позволи да се 
определи дали осъществяването на такъв план може да предизвика радиоактивно замърсяване на водата, 
почвата и въздушното пространство на друга държава членка.
6 Група от независими експерти по радиационна защита и обществено здраве са прикрепени към 
Комисията, за да помогнат на ЕС да взема решения относно радиоактивността. Членовете на групата се 
назначават за срок от пет години от Научния и технически комитет, създаден по силата на член 31 от 
Договора за Евратом. 
7 Становище на Комисията от 27 септември 2017 г. относно плана за погребване на радиоактивни 
отпадъци във връзка с НХП „Радиана“, разположено в непосредствена близост до площадката на АЕЦ 
„Козлодуй“ в България (2017/C 321/02).
8 Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 г. за създаване на рамка на Общността за 
отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, ОВ L 199, 2.8.2011 г., 
стр. 48 – 56
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удължаване на срока на експлоатация на реактори 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“. На 19 май 
2014 г. румънското Министерство на околната среда и изменението на климата е 
изпратило коментари относно проекта (предоставени от вносителя на петицията като 
приложение към неговата петиция). Българските органи са отговорили на тези 
коментари и са предоставили подробна информация, както се изисква от българското 
законодателство, за целите на решението от скрининга за определяне на 
необходимостта на ОВОС. 

В решението от скрининга се стига до заключение, че няма съществени последици. 
Това решение се основава на фактическа информация, предоставена от възложителя на 
проекта, както и на резултатите от проверка от страна на органите (включително анализ 
на документирането на историята на използването на механизмите на стареене, 
дефекти и пропуски, създаване на система за техническа поддръжка и ремонт, химичен 
режим на водата и визуална проверка). Стига се до заключение, че техническото 
състояние на системите, строителните конструкции, сградите и съоръженията отговаря 
на изискванията на документацията за експлоатацията, проектирането и правните 
аспекти по отношение на АЕЦ „Козлодуй“. Повече подробности относно мотивацията 
на националните органи можете да намерите на следния линк9.

Вносителят на петицията не е предоставил конкретни доказателства относно наличието 
на значително трансгранично въздействие.

Въз основа на гореизложеното Комисията няма основания да счита, че 
законодателството на ЕС в областта на околната среда не се прилага правилно.
Следователно не може да бъде установено нарушение на приложимото право за 
удължаването на срока на експлоатация на реактори 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“.

Заключение

С оглед на гореизложеното Комисията няма намерение да проучва допълнително 
повдигнатите в петицията въпроси.

                                               
9 Вж. бележка под линия 3.
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