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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на 
Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройственият правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация, внасям за разглеждане в Министерския съвет проект на 
Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за прилагане на гаранциите 
по Договора за неразпространение на ядреното оръжие. 

Съгласно Договора за неразпространение на ядреното оръжие всяка държава, страна 
по Договора, непритежаваща ядрено оръжие, се задължава да приеме гаранциите, с цел да не 
се допусне отклоняване на ядрен материал от мирното му използване. Процедурите на 
гаранциите се прилагат по отношение на изходния или специалния делящ се материал, 
независимо от това, дали се произвежда, обработва или се използва в каквато и да било 
основна ядрена инсталация или се намира извън пределите на ядрена инсталация. 
Гаранциите се прилагат към целия изходен или специален делящ се материал, използван в 
цялостната мирна ядрена дейност на територията на Република България, под нейната 
юрисдикция или осъществявана под неин контрол, където и да било. Гаранциите са предмет 
на Споразумението между Република Австрия, Кралство Белгия, Кралство Дания, Република 
Финландия, Федерална република Германия, Гръцката република, Ирландия, Италианската 
република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Португалската 
република, Кралство Испания, Кралство Швеция, Европейската общност за атомна енергия 
(ЕВРАТОМ) и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за прилагане на член III 
(1) и (4) от Договора за неразпространение на ядреното оръжие (78/164/ ЕВРАТОМ, 
съответно IAEA INFCIRC 193) (обн., ДВ, бр. 23 от 23.03.2010 г.), наричано по нататък 
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"Споразумението" и Допълнителния протокол (1999/188 ЕВРАТОМ, съответно IAEA 
INFCIRC 193 add. 8) към Споразумението (обн. ДВ, бр. 23 от 23.03.2010 г.), наричан по-
нататък "Допълнителния протокол", ратифицирани от България със Закон (обн. ДВ, бр. 67 от 
29.07.2008 г.) в сила за Република България от 01.05.2009 г. Тези два документа заменят 
сключените от България с МААЕ, преди присъединяване към ЕВРАТОМ, Споразумение за 
прилагане на член III (1) и (4) от Договора за неразпространение на ядреното оръжие и 
Допълнителен протокол към него. 

Съгласно Споразумението, МААЕ и Европейската Комисия определят зоните на 
материален баланс в страната ни, за които следва да се представя информация за наличните 
количества ядрен материал и за измененията в тези наличности, както и информация за 
основните технически характеристики на съоръженията и на местоположенията извън 
съоръженията. След влизането в сила на Споразумението, МААЕ и ЕК определиха 
създаването на нови зони на материален баланс освен съществуващите такива. Като 
оператор на две от новосъздадените зони на материален баланс за територията на цялата 
страна (местоположения извън съоръженията) беше определена Агенцията за ядрено 
регулиране (АЯР). Разшири се и обхвата на докладването по Допълнителния протокол с 
добавянето на нови зони на материален баланс, за които трябва да се изпращат декларации в 
ЕК и МААЕ. 

 Изискванията по отношение на изготвяне и изпращане на отчети за зоните на 
материален баланс са уреден с Регламент (Евратом) № 302/2005  на Комисията от 8 февруари 
2005 година за прилагане на гаранции (предпазни мерки) по Евратом. Регламента е 
задължителен за прилагане от всяко лице или предприятие, което създава или експлоатира 
съоръжение за производство, отделяне, регенериране, съхранение или друга употреба на 
изходни материали или на специални делящи се материали. Доколкото АЯР е определена 
като оператор на двете нови зони на материален баланс, необходимата информацията се 
обработва и представя от АЯР. 

Подготовката и представянето в МААЕ на информация, свързана с дейностите на 
всяка страна-членка на ЕС в областта на ядрено-горивния цикъл (ЯГЦ) се извършва от 
Общността, страната членка и съвместно от Общността и страната членка. В тази връзка е 
необходимо задължените лица да представят информация в АЯР. В съществуващата наредба 
от 2004 г. не са обхванати всички случаи на представяне на информация и съответно не са 
определени изисквания за нейното съдържание. Понастоящем регулатора събира тази 
информация чрез разпращане на циркулярни писма, опирайки се на общите разпоредби на 
Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) относно правото на 
председателя на АЯР да изисква такава информация. Тази дейност може да се облекчи чрез 
нормативното й регламентиране с което ще се въведе стандартна процедура и ще се 
улесняват лицата чрез конкретизиране на техните задължения със съответните срокове. С 
това ще се осигури и своевременното изпращане на информацията до Европейската комисия 
и МААЕ, съгласно задълженията на страната ни свързани с ДНЯО, Споразумението и  и 
Допълнителния протокол към него. 

Поради големия брой необходими промени се предлага приемане на нова Наредба. 
Във връзка с гореизложеното, като са отчетени международните и европейски 

изисквания, е разработен проект на нова Наредба за прилагане на гаранциите, която да 
замени съществуващата Наредба. Тя е приведена в съответствие с разпоредбите на 
Споразумението и Допълнителния протокол към него. Чрез Наредбата се улеснява и 
изпълнението на Регламент (Евратом) № 302/2005 от задължените лица в Република 
България.  

Предмет на Наредбата е събиране и предоставяне на информация и водене на 
регистри за дейностите по Споразумението, както и за събирането и предоставянето на 
информация за дейностите, предмет на Допълнителния протокол. 
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Целта на Наредбата е нормативно регламентиране на обхвата, съдържанието, 

сроковете и процедурите за събиране на информацията, необходима за изпълнение на 
задълженията на Република България, произтичащи от Споразумението за прилагане на 
гаранциите между страните от ЕВРАТОМ, МААЕ и Република България (INFCIRC/193) и 
Допълнителен протокол към Споразумението (1999/188 Евратом, съответно IAEA INFCIRC 
193 add.8), влезли в сила на 01.05.2009 г. и Регламент (Евратом) № 302/2005 на Комисията от 
8 февруари 2005 година за прилагане на предпазните мерки по Евратом. 

По проекта на нормативен акт е извършена частична предварителна оценка на 
въздействието. Частичната оценка на въздействието е съгласувана по реда на чл.30б от 
УПМСНА и са отразени препоръките от становището на МС.  

С предложения акт не се приемат мерки, необходими за изпълнение и прилагане на 
актове на Европейския съюз, поради което не се налага в акта да бъде изготвена справка за 
съответствие с европейското право. 

Проведени са обществени консултации, като във връзка с изискванията на Закона за 
нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 
администрация, като проекта на акт на Министерския съвет, доклада и частичната 
предварителна оценка на въздействието са публикувани на интернет страницата на 
Агенцията за ядрено регулиране и на Портала за обществени консултации-www.strategy.bg.  

Проектът на Постановление на Министерския съвет е съгласуван в съответствие с 
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.  

Направените бележки и предложения са отразени съгласно приложената справка. 
Предложеният проект няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет, което е отразено в приложената финансова обосновка, съгласно чл. 35, 
ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

             
Предвид гореизложеното и на основание на чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да 
разгледа и приеме предложения проект на Постановление на Министерския съвет за 
приемане на Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на 
ядреното оръжие. 

 
 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА: 
 

        (Валери Симеонов) 

 
 

 


