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REPUBLICA BULGARIA 
 
MINISTERUL MEDIULUI ŞI AL APELOR 

 
HOTĂRÂREA PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI  

Nr. 21-9/2011 
 

În baza Articolului 99, alineatul 2, din Actul de Protecţie a Mediului, Articolului 19, 
alineatul 1, din Ordonanţa cuprinzând prevederile şi ordinul referitor la stabilirea evaluării 

impactului asupra mediului, precum şi în raport cu Articolul 31 din Actul privind diversitatea 
biologică, Articolul 39, alineatul 4, din Ordonanţa cuprinzând prevederile şi ordinul referitor la 

stabilirea evaluării compatibilităţii planurilor, programelor, proiectelor şi propunerilor de 

investiţii cu obiectivul şi scopurile reglementării protejării zonelor ocrotite (Ordonanţa privind 
Evaluarea Impactului asupra Mediului). 

 
APROB 

 Implementarea propunerii de investiţie în ceea ce priveşte construirea Depozitului 
Naţional pentru Deşeuri Slab şi Mediu Radioactive – NDF 
 
 Contractor: Întreprinderea de Stat „Deşeuri Radioactive” (SE RAW) 
 Adresă: 1407, Sofia, nr. 51, Bulevardul James Boucher, etajul 18 

 
Scurtă descriere a propunerii de investiţie: 

  NDF reprezintă o instalaţie tehnică de tip modular de mică adâncime cu bariere inginereşti 
multiple, prevăzută pentru stocarea deşeurilor slab şi mediu radioactive cu timp de viaţă scurt, 
condiţionate şi ambalate în containere din beton armat. Pe amplasamentul NDF, nu se prevăd 
eliminarea RAW supradimensionate sau materialelor în vrac, nici tratarea şi condiţionarea 
deşeurilor radioactive. 
 Propunerea de investiţie vizează construirea a opt module uniforme din beton armat, 
amplasate în trepte, pe două rânduri paralele. Dimensiunea prestabilită a fiecărui modul este de 
117 m lungime, 35,5 m lăţime şi 10 m înălţime. Modulele sunt separate de pereţi longitudinali şi 
transversali ce formează camere de etanşare. Fiecare modul cuprinde 16 camere identice, 
localizate, de asemenea, pe două rânduri paralele de 8 camere succesive.  
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 Containerele din Beton Armat (RCC) sunt amplasate pe 4 rânduri în camera de stocare. 
Acestea sunt grupate în 4 grupuri, în fiecare sală. Grupurile care cuprind RCC 4x3x4  se vor 
amplasa în cele patru colţuri ale sălii. Fiecare grup este separat de un altul printr-un spaţiu de 
aproximativ 90 cm, permiţând efectuarea inspecţiilor RCC în perioada de funcţionare. În fiecare 
cameră se pot amplasa 192 RCC. 
 La închiderea modulului, spaţiul gol dintre containere va fi umplut cu un amestec de loess-
ciment ce va conţine un material de absorbţie corespunzător (zeolit). 
 Camerele sunt construite din beton armat, pereţii având o grosime de 500 mm, iar fundaţia 
de 1000 mm. Pereţii şi fundaţia fiecărei camere sunt acoperiţi cu material izolant. 
 Fundaţia fiecărei camere este înclinată către centru, pe unde trece o conductă de drenaj în 
vederea evacuării apei infiltrate. Fundaţia este acoperită cu un strat de pietriş şi nisip cu granulaţie 
mare, nivelat în plan orizontal. 
 Sub fundaţiile fiecărei camere se regăsesc galerii (două galerii, una pentru fiecare linie de 
camere paralele dintr-un modul) din beton armat, pentru efectuarea inspecţiilor (de drenaj). 
Galeriile trec pe sub module şi formează un sistem de inspectare aflat sub instalaţia de eliminare a 
deşeurilor. Conductele de drenaj din module sunt direcţionate către galerii. Acestea sunt utilizate 
pentru inspectarea fundaţiilor camerelor de depozitare, făcând parte dintr-un sistem de control al 
scurgerilor. Dimensiunile prestabilite (2,00 x 2,20 m) permit personalului să efectueze inspecţiile.  
 Modulele vor fi închise prin umplerea spaţiului gol dintre containere cu loess-ciment care 
conţine un material corespunzător de absorbţie (zeolit), prin construirea unui plafon din beton 
armat acoperit cu material izolant adecvat, prin construirea unui strat suplimentar de 1 m grosime, 
asemănător celui care izolează pereţii modulului şi respectiv, prin construirea unui strat protector 
de bariere multiple.   
 Scopul acestui strat este izolarea pe termen lung a deşeurilor din module împotriva apei 
pluviale; prevenirea accesului plantelor şi animalelor în zona deşeurilor depozitate (animale mici 
precum rozătoarele etc; rădăcini de copaci, arbuşti etc); protejarea camerelor de depozitare 
împotriva eroziunii la suprafaţă şi schimbărilor bruşte de temperatură; prevenirea sau 
minimalizarea intervenţiei umane necorespunzătoare. Stratul de protecţie îşi va menţine 
impermeabilitatea pe întreaga perioadă instituţională (300 ani). 
 Pe durata perioadei operaţionale a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor, acestea vor fi 
protejate de un culoar de protecţie prevăzut cu macara de eşafodaj. Scopul acestuia este de a 
asigura protecţie împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile asupra spaţiului de lucru atunci 
când se desfăşoară activităţi de transport şi activităţi tehnologice; de a asigura protejarea 
personalului atunci când se efectuează inspecţii, precum şi protejarea camerelor deschise. 
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Dimensiunile generale sunt de aproximativ 51 x 60 x 20 m (lăţime/lungime/înălţime). Culoarul de 
protecţie este mobil. Acesta acoperă jumătate din suprafaţa modulului. După umplerea camerelor 
din prima jumătate a modulului, culoarul de protecţie este mutat în cea de-a doua jumătate. După 
terminarea activităţii în primul modul, culoarul este demontat şi repoziţionat deasupra celui de-al 
doilea modul. Poziţionarea containerelor din beton armat (RCC) în camere se va realiza de la 
distanţă, cu ajutorul unei macarale de eşafodaj acţionată prin telecomandă, care după terminarea 
activităţilor în primul modul, va fi demontată şi amplasată în cel de-al doilea modul.  
 Evaluarea preliminară a cantităţii de deşeuri radioactive ce va fi eliminată şi depozitată în 
NDF se ridică la 138.200 m 3  (345.500 t), echivalentul capacităţii maxime a instalaţiei.  
 

Fluxul de RAW condiţionate Cantitatea de 
RAW condiţionate, 

ambalate 

Volum, 
m3 

RAW pe întreaga perioadă operaţională a NPP Kozlodui 11756 87169 
  RAW solide condiţionate 
  RAW lichide condiţionate: 
     RAW lichide condiţionate – faza lichidă din rezervoarele de stocare a reziduurilor 
     RAW lichide condiţionate – faza solidă din rezervoarele de stocare a reziduurilor 
  Sorbenţi şi nămol condiţionate 

2298 
8714 
2070 
6644 

744 

17039 
64613 
15349 
49264 
5517 

RAW rezultate din dezafectarea NPP Kozlodui 5690 42191 
  RAW condiţionate în etapa de pregătire pentru depozitarea şi menţinerea în siguranţă 
  RAW condiţionate rezultate din demontarea echipamentelor 

187 
5503 

1387 
40804 

TOTAL RAW în NPP Kozlodui 17446 129360 
RAW de la reactorul de cercetare IRT-2000 54 400 
RAW rezultate din funcţionarea NPP Belene 810 6000 
RAW generate în urma testelor nucleare 305 2440 
TOTAL 18615 138200 
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Propunerea de investiţie (IP) include următoarele clădiri auxiliare: 
1. Punctul de control – asigură controlul accesului personalului şi vehiculelor utilizate pentru 
transport către/de la amplasamentul NDF; 
2.   Clădirea administrativă -   asigură condiţii de muncă adecvate pentru personalul care lucrează 
la NDF. Clădirea va cuprinde birouri, o sală de conferinţe, spaţii pentru arhivă şi mijloace tehnice 
auxiliare; 
3. Laboratorul -   va asigura condiţii pentru efectuarea analizelor de laborator pentru diferite 
eşantioane radioactive, potenţiale sau efective.  
4. Clădirea auxiliară – clădirea prezintă două corpuri independente din punct de vedere funcţional: 
garajul şi atelierele mecanice cu diverse funcţii şi secţiunea tehnologică ce cuprinde instalaţii 
electrice şi alte sisteme auxiliare.  
5. Centrul de informare – prevăzut pentru familiarizarea publicului larg cu activităţile referitoare 
la gestionarea deşeurilor radioactive 
 

Se estimează că IP va fi implementată pe amplasamentul „Radiana”, situat pe teritoriul 
satului Hurlets, municipiul Kozlodui, districtul Vratsa EKATTE 775548/ în conformitate cu 
Protocolul nr. 2/16.08.2010 al EFT către MEET/. Depozitul naţional şi instalaţiile auxiliare se vor 
întinde pe o suprafaţă de aproximativ 36 ha. Terenul nu se încadrează într-o zonă care să necesite 
autorizaţie de prospecţiune şi/sau vreun alt studiu, ori o concesiune în vederea exploatării 
resurselor minerale.  

Amplasamentul este deservit de infrastructura existentă. Aprovizionarea cu energie 
electrică şi apă potabilă, precum şi transportarea apelor menajere-fecaloide se vor realiza prin 
intermediul sistemelor de pe situl NPP Kozlodui sau din apropierea acesteia.   

Zona la care se face referire în IP nu este o regiune ocrotită de lege, în conformitate cu 
Actul privind Regiunile Protejate şi Actul privind Diversitatea Biologică.  Cea mai apropiată zonă 
de acest tip – aflată la aproximativ 400 m în nordul depozitului – este zona de protecţie (PZ) 
BG0002009 „Zlatiata”, care ocroteşte specii de păsări sălbatice, potrivit Ordinului nr. RD – 
548/05.09.2008 emis de către Ministerul Mediului şi al Apelor (MO br. 83/2008g.). Propunerea 
de investiţie se supune evaluării compatibilităţii cu obiectivul şi scopul respectivei zone 
protejate, în conformitate cu Art. 31, alineatul 4, referitor la alineatul 1 din Actul privind 
Biodiversitatea şi la Articolul 2, alineatul 1, punctul 1 din Ordonanţa privind Evaluarea 
Impactului asupra Mediului. 
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După analizarea documentaţiei prezentate şi în baza Articolului 39, alineatul 3, din 
Ordonanţa privind Evaluarea Impactului asupra Mediului potrivit criteriilor Articolului 16, s-a 
realizat o evaluare a unui potenţial grad de impact, potrivit căreia este puţin probabil ca prin 
construirea NDF să rezulte un impact semnificativ asupra habitatelor naturale şi habitatelor de 
specii din cea mai apropiată zonă protejată, BG0002009 „Zlatiata”, din următoarele motive 
(justificare faptică): 
1. Statutul actual al elementelor şi factorilor de mediu este luat în considerare în Raportul EIA. 
Au fost realizate estimări ale potenţialelor impacturi generate de NDF pe perioada construcţiei, 
funcţionării şi închiderii depozitului, referitor la  elementele şi factorii de mediu, angajaţi şi 
populaţia din regiune. Experţii EIA au concluzionat că nu se preconizează un impact asupra 
elementelor de mediu şi sănătăţii oamenilor de pe sit, din vecinătatea acestuia şi de pe teritoriul 
României. Impactul asupra elementelor individuale şi factorilor de mediu este considerat 
neglijabil, atât în timpul construcţiei şi funcţionării normale, cât şi după închiderea NDF, din 
următoarele motive: 
 
• raza teritorială de impact se află între limitele sitului la care face referire propunerea de 

investiţie şi cel mai apropiat teritoriu; 
•  nu se prevede construirea unor noi instalaţii de aprovizionare cu apă pentru NDF; 
• pânza freatică, precum şi instalaţiile de alimentare cu apă din zona aflată în vecinătatea 

depozitului menţionat în propunerea de investiţie nu sunt ameninţate de poluarea cu ape 
reziduale şi radionuclizi generaţi de NDF.  
Se preconizează un impact semnificativ asupra straturilor de adâncime la nivel non-radioactiv, 

însă acesta nu poate fi evitat. Rezultă, în principal, din cauza excavaţiilor şi activităţilor de 
construcţii corespunzătoare realizării NDF, precum şi a clădirilor şi instalaţiilor auxiliare. 
Impactul se răsfrânge exclusiv asupra sitului menţionat în propunerea de investiţie. 

Din punct de vedere radioactiv, nu se preconizează o migrare semnificativă a substanţelor 
radioactive generate de instalaţia de eliminare a deşeurilor pe durata funcţionării şi după 
închidere, în perioada de control instituţional. 

2. Evaluarea potenţialului grad de impact demonstrează că este puţin probabil ca propunerea 
de investiţie să genereze un impact asupra habitatelor naturale, populaţiilor şi habitatelor de specii 
ocrotite de lege din zona protejată „Zlatiata”. Evaluarea are la bază următoarele: 
• realizarea propunerii de investiţie nu va constitui, în mod direct sau indirect, o sursă de 

distrugere a unor importante habitate de păsări; 
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• având în vedere mijloacele tehnologice de decontaminare, transport şi depozitare a deşeurilor 
radioactive, nu se preconizează generarea unui impact asupra structurii şi numărului de 
populaţii de păsări protejate în zonă; 

• este puţin probabil ca funcţionarea şi construirea instalaţiei de eliminare a deşeurilor să ducă la 
tulburarea şi alungarea păsărilor, la deteriorarea sau fragmentarea unor culoare biologice vitale 
pentru acestea; 

• nu se preconizează generarea de emisii şi deşeuri a căror formă şi cantitate să aibă un impact 
semnificativ asupra conservării speciilor din respectiva zonă protejată; 

3. Prin scrisoarea cu nr. de referinţă 91-00-112/05.04.2011g, Ministerul Sănătăţii şi-a exprimat 
opinia favorabilă în legătură cu Raportul EIA.   
4. În conformitate cu Convenţia privind EIA în context transfrontalier şi Articolul 98, alineatul 1 
din Actul privind Protecţia Mediului, procedura EIA a fost efectuată în Context Transfrontalier, în 
toate etapele sale. 
5. În timpul procesului de realizare a Raportului EIA, au fost consultate opiniile părţilor interesate 
şi organizaţiilor, inclusiv ale celor din România. S-a furnizat acces public la raportul şi 
documentaţia  EIA atât în Bulgaria, cât şi în România. În Bulgaria au avut loc două audieri 
publice – în satul Harlets şi în oraşul Kozlodui. În România, a avut loc o audiere publică, în 
localitatea Bechet. Au fost prezentate procesele-verbale ale tuturor audierilor publice, precum şi 
declaraţiile în scris exprimate de către Contractor. SE RAW a transmis Ministerului Mediului şi 
Pădurilor declaraţia Contractorului, precum şi răspunsurile în scris la întrebările adresate de 
societatea din România. În derularea procedurii EIA, au existat numeroase declaraţii în scris atât 
pro, cât şi contra realizării proiectului. 
 6. Prin Hotărârea I-9/2011 din data de 26/9/2011, Consiliul Suprem de Expertiză în domeniul 
Mediului a propus Ministrului Mediului şi al Apelor să aprobe implementarea propunerii de 
investiţie.  
 

exclusiv în următoarele condiţii: 
 
 I. Pentru etapa de proiectare tehnică: 

  
1. Ar trebui efectuate aranjamente pentru anticiparea şi luarea de măsuri (dacă este necesar) în 

cadrul tuturor etapelor de implementare şi pentru perioada de închidere a IP în ceea ce priveşte 
limitarea emisiilor de materii sub formă de particule generate în timpul încărcării, descărcării, 
depozitării, tratării şi transportării materialelor solide sub formă de particule, în conformitate cu 
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Art. 70 din Ordonanţa nr. 1 privind Valorile Limitelor emisiilor de substanţe periculoase 

(poluanţi) eliberate în atmosfera obiectelor şi activităţilor cu surse de emisii staţionare (MO 

64/2005g.). 
2.  Se va lua în considerare construirea unui sistem de control pentru detectarea timpurie a 

scurgerilor radioactive, prin instalarea unui sistem de senzori care să asigure în permanenţă 
monitorizarea nivelului de radiaţii gamma, pe durata funcţionării normale, dar şi în situaţii de 
urgenţă.    

3. Se va avea în vedere construirea unor spaţii pentru depozitarea temporară a tuturor 
deşeurilor aflate sub incidenţa Actului de Gestionare a Deşeurilor (WMA), care vor rezulta în 
urma implementării propunerii de investiţie. Spaţiile vor respecta prevederile Anexei 2 la 
Ordonanţa privind Condiţiile de Tratare şi Transport ale Deşeurilor Industriale şi Periculoase 
(adoptată prin Decretul CM nr. 53 din 1999, publicată în MO 29 din 1999), precum şi 
reglementările specifice ale articolului 24, alineatul 2 din WMA. 

4. Se va atribui proiectarea peisajului pentru exploatarea pădurilor, precum şi pentru plantarea 
de copaci pe termen lung. Se vor efectua aranjamente pentru conservarea pădurilor existente (în 
măsura în care acest lucru este posibil) pe suprafaţa sitului pe care nu se vor construi instalaţii 
auxiliare. Acestea vor fi luate în considerare la proiectarea peisajului. În cooperare cu Ocolul 
silvic Oryahovo şi cu Direcţia Forestieră Regională Berkovitsa se va discuta modul în care: 

4.1. se conservă pădurile astfel încât să poată fi utilizate drept centru interactiv pentru vizitatori 
în vederea promovării proiectului şi pentru ca aceştia să afle mai multe lucruri despre diversitatea 
speciilor de copaci, funcţionarea instalaţiei şi datele de monitorizare.  

4.2. SE RAW stabileşte acorduri în vederea plantării de noi păduri pe suprafaţa Ocolului silvic 
de stat egale cu cele distruse prin construirea NDF. 

5. Relocarea canalului de irigaţii dinafara sitului NDF va fi realizată pentru evitarea riscurilor 
asupra NDF şi în acelaşi timp, pentru menţinerea posibilităţii irigării zonelor agricole din regiunea 
Kozlodui. 

6. Se va realiza un Plan de auto-monitorizare – din punct de vedere radioactiv şi non-radioactiv 
– care va fi prezentat pentru armonizarea RIEW – Vratsa, EEA şi Direcţia privind Regiunile 
Străbătute de Apele Dunării (BDUVDR).  

7. În cadrul proiectului NDF se va lua în considerare potenţialul impact seismic asupra sitului, 
în conformitate cu legislaţia bulgară referitoare la instalaţiile nucleare şi cu recomandările IAEA.  

8. Se va întocmi un Raport de Analiză a Siguranţei NDF, în conformitate cu legislaţia bulgară 
referitoare la instalaţiile nucleare şi cu recomandările IAEA.  
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9. Nu este permisă o nouă deversare a apelor provenite de la NDF în canalele de irigaţie sau 
drenare, cu excepţia apei pluviale din sistemele de scurgere de pe acoperiş pentru care este 
asigurat un volum independent de colectare a apei.  

 
II. Înainte de construire şi de darea în exploatare: 
10. Se va coopera cu Primarul oraşului Kozlodui referitor la ruta de transport a deşeurilor 

rezultate din construcţie, de la sit la instalaţia/staţia de tratare. 
11. Se va întocmi un plan pentru colectarea, depozitarea temporară şi transportarea deşeurilor 

generate în timpul construirii şi funcţionării instalaţiei, ce respectă cerinţele de reglementare a 
gestionării deşeurilor.  

 
III. În timpul construcţiei: 
12. În conformitate cu Ordonanţa nr. 3/2004g. privind Clasificarea Deşeurilor (promulgată în 

MO 44 pe 2004), se va furniza documentaţia necesară pentru clasificarea deşeurilor rezultate pe 
durata construcţiei şi funcţionării instalaţiei menţionate în propunerea de investiţie. 

13. Se va realiza un program colectiv în vederea gestionării deşeurilor.   
 
IV. Înainte de darea în exploatare: 
 
14. Se va întocmi un Plan de urgenţă pentru NDF, în conformitate cu legislaţia bulgară privind 

centralele nucleare şi cu recomandările IAEA. Secţiunile din Planul de urgenţă referitoare la 
impactul asupra apei de suprafaţă, apei freatice, apei pluviale, apelor reziduale şi de drenaj vor fi 
privite în legătură cu BDUVDR. 

15. Se va efectua o analiză a unui potenţial impact radiologic asupra populaţiei României, în 
conformitate cu recomandările Comisiei europene din 11 octombrie 2010, de implementare a 
articolului 37 din Tratatul Euratom.  Rezultatele respectivei analize vor fi transmise părţii române 
în cadrul procedurii supuse Articolului 37 din Tratatul Euratom.   

 
V. Pe durata funcţionării şi închiderii: 
 
16. Deşeurile generate pe sit vor fi depozitate în baza unui contract scris cu o terţă parte care 

deţine o autorizaţie corespunzătoare în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor sau înregistrarea 
documentelor aflate sub incidenţa Articolului 12 din WMA ori un permis adecvat în conformitate 
cu EPA.  
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17. Se vor implementa verificări anuale ale eventualelor scurgeri de la instalaţia de scurgere a 
apei pluviale, de drenaj şi reziduale. Rezultatele monitorizării vor fi raportate cu promptitudine 
către RIEW Vratsa şi BDUVDR. 

 
VI. Pe durata implementării proiectului: 
 
18. Se va efectua o analiză privind implementarea proiectului, în conformitate cu Convenţia 

referitoare la EIA în Context Transfrontalier. Rezultatele analizei vor fi raportate periodic în 
vederea informării MEW. 

 
VII. Aplicare: Planul de implementare a măsurilor conform articolului 96, alineatul 1, 

punctul 6 EPA  
  
Nr. Măsuri Perioada (etapa) de 

execuţie 

Rezultat 

1 2 3 4 

1. Utilizarea unui sistem mobil de 
pulverizare în timpul construcţiei în 
vederea eliminării emisiilor de praf 
rezultate în urma anumitor activităţi 
(încărcare – descărcare, comprimare, 
formarea de grămezi etc.) 

Pe durata construcţiei Reducerea emisiilor de praf 
din atmosferă; 
Prevenirea răspândirii 
deşeurilor. 

2. Nu este permisă supraîncărcarea cu 
mase de pământ a vehiculelor de 
transport. Răspândirea acestor materii 
după eliminare poate deveni o sursă de 
emisii de praf 

Pe durata construcţiei 
Imediat înainte de 
încărcare 

Protejarea aerului, sănătăţii 
angajaţilor şi populaţiei din 
regiune. 

3. Este necesară crearea unui spaţiu special 
pentru echipamentele utilizate în 
construcţie pentru prevenirea poluării 
apelor de suprafaţă şi subterane cu 
produse pe bază de petrol.  

În timpul etapei de 
proiectare, construcţie 
şi închidere 

Prevenirea contaminării 
apei şi solului cu produse 
pe bază de petrol 

4. Stratul superior de sol îndepărtat va fi 
depozitat şi returnat după terminarea 
lucrărilor. Humusul se va depozita 
separat de alte substanţe. 

În timpul etapei de 
proiectare şi 
construcţie 

Conservarea solului. 
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Prezenta Hotărâre a Ministerului Mediului şi al Apelor vizează exclusiv propunerea 
de investiţie la care face referire Raportul EIA realizat în conformitate cu Actul privind 
Protecţia Mediului. În cazul extinderii sau amendării propunerii de investiţie a 
Contractorului se va înştiinţa imediat Ministerul Mediului şi al Apelor sau Inspectoratul 
Regional al Mediului şi al Apelor – Vratsa. 

 
În baza Articolului 99, alineatul 8, din Actul privind Protecţia Mediului, Hotărârea 

referitoare la  Raportul EIA se va invalida în cazul în care implementarea propunerii de 
investiţie nu începe în termen de 5 (cinci) ani de la emiterea Hotărârii. 

 
În cazul înlocuirii Contractorului, noul Contractor va înştiinţa imediat Ministerului 

Mediului şi al Apelor, în conformitate cu articolul 99, alineatul 7 din Actul privind Protecţia 
Mediului. 

 
În cazul în care se stabileşte vreo neregularitate în implementarea condiţiilor şi 

măsurilor din Hotărârea privind raportul EIA, părţile responsabile vor fi sancţionate 
conform Articolului 166, Secţiunea 2 din Actul privind Protecţia Mediului. 

 
Părţile vizate pot depune recurs la Hotărâre conform Codului de Procedură 

Administrativă, în termen de 14 zile de la data notificării. 
 
În baza articolului 60, alineatul 1, din Codul de Procedură Administrativă, prin scrisoarea 

nr. OVOS-2454/11.04.2011g., SE RAW a solicitat aprobarea  implementării preliminare. 
Scrisoarea menţionează că întârzierea în realizarea propunerii de investiţie ar putea afecta un 
statut important şi/sau interesul public, orice întârziere în implementarea propunerii putând genera 
daune semnificative la nivel naţional, din următoarele motive: 

• în conformitate cu Art. 74, alineatul 4 din Actul privind utilizarea în siguranţă a 
energiei nucleare, NDF reprezintă un sit de importanţă naţională potrivit secţiunii 
62 a articolului 5 din Prevederile Suplimentare ale Legii privind Planificarea 
Teritorială; 

• construirea depozitului prezintă prioritate maximă, în conformitate cu Strategia 
referitoare la gestionarea combustibililor uzaţi şi deşeurilor radioactive până în 
anul 2030, adoptată de Consiliul de Miniştri la data de 05.01.2011, reprezentând o 



Traducere din limba engleză în limba română conform copiei 

 

Acest document nu prezintă regim de legalizare. 

parte importantă din Programul Guvernamental pentru perioada 2009-2013. 
Potrivit acestor documente, NDF ar trebui dat în exploatare până în anul 2015; 

• construirea NDF închide ciclul de gestionare a deşeurilor radioactive şi asigură 
izolarea sigură şi permanentă în vederea protejării mediului şi populaţiei.  

• darea în exploatare a NDF până în anul 2015 reprezintă o condiţie pentru 
dezafectarea unităţilor 1-4 ale NPP Kozlodui, sens în care Bulgaria şi-a asumat un 
angajament în faţa Comisiei Europene. Nerespectarea acestei condiţii sau 
întârzierea construcţiei NDF vor genera daune semnificative la nivel naţional. 

 
 
Având în vedere că solicitarea Angajatorului este întemeiată şi că premisele obligatorii 

sunt îndeplinite potrivit Codului de Procedură Administrativă, emit următorul 
 

ORDIN: 
 

 Aprob intrarea în vigoare anticipată a prezentei hotărâri. În acest scop, va fi protejat 
interesul naţional şi social de importanţă deosebită.   
 La prezentul ordin se poate depune recurs în faţa Curţii Supreme Administrative în 
termen de 3 (trei) zile de la notificare.   
 
Data: 10.10.2011      MINISTRU: 
        NONA KARADJOVA     


