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ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Осми 

национален доклад на Република България за изпълнение на задълженията по Конвенцията 

за ядрена безопасност и за определяне състава на делегацията за участие в съвещанието за 

преглед на националните доклади  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

 

Съгласно чл. 5 от Конвенцията за ядрена безопасност, ратифицирана от Република 

България със закон (ДВ, бр. 86 от 1995 г.), всяка договаряща се страна представя за 

разглеждане в Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) доклад за предприетите 

мерки за изпълнение на задълженията, произтичащи от Конвенцията.  

На седмото съвещание за преглед на националните доклади, проведено през април 2017 

г. във Виена, се реши националните доклади за осмата среща за преглед изпълнението на 

задълженията по Конвенцията да се представят до 15.08.2019 г. За тази цел представям на 

Вашето внимание проект на Осми национален доклад на Република България за изпълнение 

на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност. Докладът е подготвен от АЯР с 

участието на заинтересованите организации (МЕ, АЕЦ “Козлодуй”,  МВР, МОСВ, МЗ и 

МОН). 
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В първите седем национални доклади последователно е представено състоянието на 

съответствие с изискванията и са посочени планираните от Правителството на Република 

България и експлоатиращата организация мерки за изпълнение на задълженията, 

произтичащи от Конвенцията. Предложеният проект на национален доклад отразява 

развитието на страната след седмото съвещание и предоставя информация за напредъка на 

основните дейности и изпълнението на планираните мерки за повишаване безопасността на 

ядрените съоръжения. В доклада са отразени подробно извършените през отчетния период 

оценки и анализи на безопасността, използваните методи, получените резултати и главните 

заключения. По всеки член от Конвенцията е докладвано изпълнението на произтичащите от 

него задължения.  

Особено внимание е отделено на изпълнените мерки за повишаване безопасността на 

намиращите се в експлоатация ядрени енергийни блокове и решаването на важните за 

безопасността въпроси, представени на предишния преглед. Разгледана е и безопасността 

при експлоатацията на ядрените съоръжения, регулаторните практики в областта на 

актуализирането на законодателната рамка, лицензирането, контролната и инспекционната 

дейност. 

След внасянето на националните доклади в МААЕ те се разпространяват до всички 

страни по Конвенцията, които имат право да задават въпроси към съответната страна. 

Основните дискусии по докладите, както и представените отговори на зададени въпроси се 

извършва на съвещанието за преглед на националните доклади, което ще се проведе от 23 

март до 3 април 2020 г. в МААЕ, Виена.  

Дискусиите по националните доклади са на високо професионално равнище, което 

налага участие в българската делегация на експерти от компетентните министерства, 

ведомства и организации – Агенцията за ядрено регулиране, Министерство на енергетиката и 

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД. В тази връзка, предлагам в състава на делегацията на Република 

България за осмото заседание да бъдат включени: 

Ръководител – Председателя на Агенцията за ядрено регулиране, 

Заместник-ръководител – Постоянният представител на Република България при 

Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в 

Европа и други международни организации във Виена. 

Членове – експерти от Агенцията за ядрено регулиране, Министерство на  

енергетиката, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и от Постоянното представителство на Република 

България при Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа и други международни организации във Виена. 
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Разходите за командировка на членовете на делегацията ще бъдат за сметка на 

бюджетите на съответните министерства, ведомства и организации. За изпълнение на 

дейностите по проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други 

плащания от държавния бюджет. Предложеният проект на акт не води до въздействие върху 

държавния бюджет. Прилага се финансова обосновка по приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, 

т. 4, буква “б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация.  

Във връзка с изискванията на Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация проектът на акт на Министерския съвет и докладът са публикувани 

на интернет страницата на Агенцията за ядрено регулиране и на Портала за обществени 

консултации - www.strategy.bg. 

Проектът на решение 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. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, моля за Вашето съдействие и съгласие за 

внасяне за разглеждане в заседание на Министерския съвет на проект на Решение на 

Министерския съвет за одобрение на Осмия национален доклад на Република България за 

изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност и за определяне състав 

на делегацията на Република България за участие в съвещанието за преглед на националните 

доклади. 

 

 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА 

        (Марияна Николова) 


