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         ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция: Агенция за ядрено 
регулиране 

Нормативен акт: Наредба за условията 

и реда за придобиване на 

професионална квалификация и за 

реда за издаване на лицензии за 

специализирано обучение и на 

удостоверения за правоспособност 

за използване на ядрената енергия 

 

За включване в оперативната 
програма на Министерския съвет за 
периода: първо полугодие на 2019 г. 

 

Дата: 11.04.2019 г. 

Контакт за въпроси: 

Светлана Францова 

Телефон: 02/9406921 

 

1. Дефиниране на проблема:  

В изпълнение на Решение на МС № 704 от 05.10.2018 г. за приемане на мерки за 
трансформация на модела на административно обслужване бе извършен 

преглед на Наредба за условията и реда за придобиване на 

професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за 
специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за 
използване на ядрената енергия.  

В резултат на прегледа бе установено несъответствие между Наредба за 
условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за 
издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за 
правоспособност за използване на ядрената енергия и Закона за ограничаване 
на административното регулиране и административния контрол върху 
стопанската дейност (ЗОАРАКСД).  

Съгласно чл.5, ал.4 от ЗОАРАКСД „Когато в нормативен акт са въведени 
изисквания, свързани със съдимостта на физическо лице, необходимите данни 
за българските граждани се установяват служебно от съответния 
административен орган.“ 

В чл.30, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от Наредбата за условията и реда за придобиване на 
професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за 
специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване 
на ядрената енергия се изисква предоставяне на свидетелство за съдимост и 
други документи, като актуално състояние на търговец, съдебно решение за 
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регистрация, които са налични в публичните регистри. 

За 2018 г. е подновена една лицензия за специализирано обучение на ГД“ПБЗН“ 
- МВР . Общо лицензиантите, на които е издадена лицензия за специализирано 
обучение са 7 - НЦРРЗ; ВМА; ГД”ПБЗН”; ИЯИЯЕ; ВВМУ”Н. Й.Вапцаров”; МУ 
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ и АЕЦ”Козлодуй”. 

 

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. 
Посочете аргументите, които обосновават нормативната 
промяна. 

Проблемът е несъответствие на Наредбата за условията и реда за придобиване 
на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за 
специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване 
на ядрената енергия със ЗОАРАКСД.  

Необходима е актуализация на Наредбата с оглед уеднаквяване на 
националното законодателство.  

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на 
съществуващото законодателство или възникналите 
обстоятелства, които налагат приемането на ново 
законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се 
реши в рамките на съществуващото законодателство чрез 
промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на 
нови технологични възможности (например съвместни 
инспекции между няколко органа и др.). 

Несъответствието на Наредбата за условията и реда за придобиване на 
професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за 
специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване 
на ядрената енергия със ЗОАРАКСД води до необоснована административна 
тежест за гражданите и стопанската дейност чрез изискване на документи, които 
следва да се осигурят служебно.  

 

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на 
нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката 
и какви са резултатите от тях? 

Извършена е оценка на Наредбата за условията и реда за придобиване на 
професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за 
специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване 
на ядрената енергия във връзка с Решение на МС № 704 от 05.10.2018 г. и е 
установена необходимост от изменение и допълнение на същата. 

 

2. Цели:  

Целта е да се уеднакви Наредба за условията и реда за придобиване на 
професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за 
специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване 
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на ядрената енергия с ЗОАРАКСД и като цяло с националното законодателство 
и политиката на страната за намаляване на административната и регулаторната 
тежест върху гражданите и бизнеса.  

 

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и 
измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. 
Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка? 

3. Идентифициране на заинтересованите страни:   

Заинтересовани страни са: Всички заявители за издаване на лицензия за 
специализирано обучение по реда на Наредба за условията и реда за 
придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на 
лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност 
за използване на ядрената енергия. 

За 2018 г. е подновена една лицензия за специализирано обучение на ГД“ПБЗН“ 
- МВР .  

Общо лицензиантите, на които е издадена лицензия за специализирано 
обучение са 7 - НЦРРЗ; ВМА; ГД”ПБЗН”; ИЯИЯЕ; ВВМУ”Н. Й.Вапцаров”; МУ 
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ и АЕЦ”Козлодуй”. 

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху 

които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в 

дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, 

граждани/техни представители, държавни органи, др.). 

4. Варианти на действие:  

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“. 

Вариант 0 „Без действие“:  

При този вариант няма да бъдат изпълнени мерките, приети с Решение № 704 от 

2018 г. на Министерския съвет, за трансформация на модела на 

административно обслужване, респективно няма да се намали 

административната тежест върху гражданите и бизнеса при осъществяване на 

дейности по ЗБИЯЕ.  

Ще останат в сила изискванията за представяне на съответните документи и 

това ще доведе до несъответствие на Наредба за условията и реда за 

придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на 

лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност 

за използване на ядрената енергия с националното законодателство и 

политиката на страната. 
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Вариант 1:„Приемане на Проект на Постановление на Министерския съвет 

за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 

придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на 

лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за 

правоспособност за използване на ядрената енергия“ 

Приемане на Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредба за условията и реда за придобиване на професионална 

квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и 

на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия ще 

доведе до уеднаквяване на законодателството и привеждането му в 

съответствие с политиката на страната и до облекчаване на административната 

и регулаторна тежест за гражданите и бизнеса. 

При този вариант на действие приетите мерки за трансформация на модела на 

административно обслужване ще бъдат отразени в Наредбата. 

 

Проблемите, посочени в раздел 1 “Дефиниране на проблема”, могат да бъдат 

решени само чрез прилагане на Вариант 2 „Приемане на Проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба 

за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда 

за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за 

правоспособност за използване на ядрената енергия“. 

 

 

5. Негативни въздействия:  

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за 

всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за 

идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на 

действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат 

второстепенни и кои да са значителни. 

Вариант 0 „Без действие“: 

Вариантът без действие ще доведе до несъответствие на Наредба за условията 

и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване 
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на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за 

правоспособност за използване на ядрената енергия с националното 

законодателство и политиката на страната, както и до необоснована 

административна и регулаторна тежест за гражданите и бизнеса. 

Вариант 1: „Приемането на Проект на Постановление на Министерския 

съвет за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 

придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на 

лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за 

правоспособност за използване на ядрената енергия“. 

Приемането на Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредба за условията и реда за придобиване на професионална 

квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и 

на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия няма 

да доведе до негативни въздействия. 

 

6. Положителни въздействия: 

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните 

заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на 

действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели 

Вариант 0 „Без действие“:  

При бездействие няма да се постигнат  положителни въздействия и няма да се 

постигне уеднаквяване на законодателството в страната и съответно 

изпълнението на националната политика. Съответно няма да се постигне 

облекчаване на административната и регулаторна тежест за гражданите и 

бизнеса. 

Вариант 1:“Приемането на Проект на Постановление на Министерския 

съвет за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 

придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на 

лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за 

правоспособност за използване на ядрената енергия“. 

Приемането на Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредба за условията и реда за придобиване на професионална 

квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и 

на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия ще 
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доведе до уеднаквяване на законодателството и привеждането му в 

съответствие с политиката на страната. Облекчаване на административната и 

регулаторна тежест за гражданите и бизнеса. 

Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни 
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за 
идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в 
резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи 
кореспондират с формулираните цели. 

7. Потенциални рискове:  

Няма потенциални рискове от приемане на Наредбата, не се очаква възникване 

на съдебни спорове. 

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 
включително възникване на съдебни спорове. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

 Ще се повиши 

 Ще се намали 

 Няма ефект  

 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи 
режими и услуги? 

Не се създават нови режими и услуги  

9. Създават ли се нови регистри? 

НЕ 

Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те 
............................................................ 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия 
(МСП)? 

 Актът засяга пряко МСП 

 Актът не засяга МСП 

 Няма ефект. 

 

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на 
въздействието? 

 Да 
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 Не 

12. Обществени консултации:  

 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение 
на нормативни актове с измененията в Наредба за условията и реда за 
придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на 
лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност 
за използване на ядрената енергия ще бъде публикуван на Портала за 
обществени консултации (http://www.strategy.bg/) и на сайта на АЯР, като срокът 
на обществената консултация ще е в съответствие с член 26 от Закона за 
нормативните актове. Планира се нормативният акт да се приеме първото 
шестмесечие на годината и съгласно сроковете по Решение на МС № 704 от 
05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на 
административно обслужване. 

 

Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на 
цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 
26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за 
тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.  

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на 
Европейския съюз? 

 Да 

 Не 

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително 
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на 
ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).  

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 
изработването на нормативния акт: 

Име и длъжност:  

Светлана Францова 

Директор на дирекция АПФСО 

Дата: 

Подпис: 

 

 

 

 

http://www.strategy.bg/

