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М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т
П О С Т А Н О В И
§ 1 В член 18 алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 2 В член 53, ал.2 думата „дванадесета“ се заменя с думата „единадесета“.
§ 3 Член 64 се изменя така:
1. Въвеждащият текст става алинея 1.
2. Създава се алинея 2:
„(2) При преглед на категоризацията по ал.1 предприятията и работодателите
на външни работници изискват заключения за пригодност на професионално
облъчваните лица от категория А да изпълняват възложената им работа, издавани от
лекари от Националния център по радиобиология и радиационна защита или от
лечебни заведения, отговарящи на изискванията, посочени в наредбата по чл.65, ал.1,
т.4 от Закона за здравето.“
§ 4 В член 71 се създава алинея 4:
„(4) В случаите, когато изпълненето на програмите за радиационнен
мониторинг по ал.1 не може да се извърши от предприятието, същото се възлага на
външни лица, които са акредитирани да извършват съответните измервания.“
§ 5 В член 72 алинея 2 се отменя.
§ 6 Член 73 алинея 1 се изменя така:
„(1) За изпълнение на програмите по чл.71, ал.1 предприятията са длъжни да
осигуряват средства за измерване на йонизиращи лъчения, които съответстват на
Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, освен,
когато средствата за измерване се осигуряват от външни лица по чл.71, ал.4.“
§ 7 В член 75 алинея 2 думите „ал.2“ се заменят с думите „ал.1“.
§ 8 В член 97 алинея 2 се отменя.
§ 9 Член 98 се изменя така:
„чл.98. (1) Министърът на здравеопазването идентифицира дейностите, за
които се извършват оценки на дозите на лица от населението, и определя дейностите,
за които се извършва реалистична оценка, както и дейностите, за които е достатъчна
скринингова оценка.
(2) Оценките по ал. 1 се отнасят за представителни лица, като се отчитат
вероятните пътища на облъчване за лица от населението, дължащи се на разрешени
дейности.
(3) С цел реалистичното оценяване на дозите на лица от населението
министърът на здравеопазването дава указания при определяне на представителни
лица и на обхвата и периодичността на радиационния мониторинг.“
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§ 10 Член 99 се изменя така:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Реалистичното оценяване на дозите по чл. 98 включва:
1. оценка на дозите от външно облъчване, съобразно с вида и
характеристиките на йонизиращите лъчения;
2. оценка на дозите от вътрешно облъчване, съобразно с вида и
характеристиките на радионуклидите;
3. отчитане на съдържанието на радионуклиди в храни, питейни води и
компоненти на околната среда, свързано с облъчване на представителни лица;
4. прилагане на реалистични сценарии.“
§ 11 Член 100 се изменя така:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При превишаване на разрешени газообразни и/или течни радиоактивни
емисии предприятията уведомяват незабавно председателя на АЯР и министъра на
здравеопазването.“
§ 12 В член 103 алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 13 Член 110 се изменя така:
1. Въвеждащият текст става алинея 1.
2. Създава се алинея 2:
„(2) Органите на държавния здравен контрол оценяват здравния риск при
облъчване на лица от населението в случаите по ал. 1.“
3. Създава се алинея 3:
„(3) Въз основа на оценката по ал. 2, за всеки конкретен случай се взема
решение за прилагане на подходящи мерки за радиационна защита, в съответствие с
принципите за обоснованост и оптимизация.“
§ 14 Създава се чл.110а:
„110а (1) Юридически или физически лица, на които се възлагат отговорности
за предприемане на действия и мерки за осигуряване на радиационната защита,
изготвят програми и планове за всяка конкретна ситуация на съществуващо
облъчване.
(2) Програмите и плановете по ал. 1 се представят на органите на държавния
здравен контрол за съгласуване.
(3) Програмите и плановете по ал. 1 се прилагат към заявлението за издаване на
разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 18 от ЗБИЯЕ.“
§ 15 В член 111 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В документите по ал. 1 се определят, където е приложимо и както е
подходящо, следното:
1. отговорности на заинтересованите ведомствата за управлението на
идентифицирани ситуации на съществуващо облъчване;
2. краткосрочни и дългосрочни цели и съответни референтни нива по отношение
на годишната ефективна доза от всички възможни пътища на облъчване в диапазона
1-20 mSv;
3. граници на засегнатите терени и идентифициране на засегнатите лица от
населението, от гледна точка на радиационната защита;
4. необходими защитни мерки и мащаба на мерките, които следва да се
приложат по отношение на засегнатите терени и лица от населението;
5. необходими мерки за предотвратяване и контрол на достъпа до засегнатите
терени и за налагане на ограничения по отношение на условията за живот на тези
места;
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6. прогнозирано облъчване на определени групи от населението в засегнатите
терени и необходимите средства за контрол на облъчването на засегнатите лица.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Възстановяването на терени, замърсени с радиоактивни вещества, се
извършва въз основа на разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 18 от ЗБИЯЕ.“
§ 16 Създава се член 111а:
„111а По отношение на терени с дълготрайно остатъчно радиоактивно
замърсяване, за които е взето решение да се разреши обитаването и възстановяването
на социалните и икономическите дейности, се провеждат консултации с всички
заинтересовани страни относно мерките за осъществяване на постоянен контрол на
облъчването с цел създаване на условия за живот, които могат да бъдат определени
като нормални, включително:
1. определяне на подходящи референтни нива;
2. изграждане на инфраструктура в подкрепа на продължаващите мерки за
самозащита в засегнатите терени (например предоставяне на информация,
консултации и мониторинг);
3. възстановителни мерки, ако е необходимо;
4. обособяване на зони със специален режим, ако е необходимо.“
§ 17 Член 118 се отменя.
§ 18 Член 119 се отменя.
§ 19 Член 142 алинея 2 се изменя така:
„(2) Предприятията извършват радиационен мониторинг около съответните
ядрени съоръжения за оценка на облъчването на лица от населението по програми,
съгласувани с председателя на Агенцията за ядрено регулиране и със
специализираните контролни органи.“
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