
 
ААГГЕЕННЦЦИИЯЯ ЗЗАА ЯЯДДРРЕЕННОО РРЕЕГГУУЛЛИИРРААННЕЕ

Д Е К Л А Р А Ц И Я  ЗА  П О Л И Т И К А  
  

РЪКОВОДСТВОТО НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ: 

като осъзнава, че ядрената безопасност и радиационната защита при използване на 
ядрената енергия и източниците на йонизиращи лъчения имат приоритет пред всички други 
аспекти на тази дейност, 

като приема за своя мисия защитата на човека, обществото, бъдещите поколения и 
околната среда от опасностите, произтичащи от излагането на йонизиращи лъчения, 

като приема за основополагащи в своята работа Закона за безопасно използване на 
ядрената енергия, Европейското законодателство и стандартите на Mеждународната агенция 
по атомна енергия,  

като вярва, че достъпът на заинтересованите страни до достоверна информация, 
свързана с безопасността, укрепва доверието на обществото в безопасното използване на 
ядрената енергия и в регулиращия орган, 

като изразява увереност, че гражданският контрол и активността на заинтересованите 
страни са гаранция за безопасното развитие на българската ядрена енергетика, 

като изразява убедеността си, че нашата мисия може да бъде изпълнена само от 
независим, компетентен, ефективно работещ и непрекъснато развиващ се регулиращ орган 

 
ДЕКЛАРИРА, че: 

● обективно и отговорно осъществява държавното регулиране на безопасното 
използване на ядрената енергия и източниците на йонизиращи лъчения; 

● поддържа ефективна нормативна база в съответствие със задълженията на Република 
България, произтичащи от международните договори в областта на ядрената безопасност и 
радиационната защита; 

● взема своите решения обективно, независимо и в пълно съответствие със закона, без 
да се поддава на външно въздействие или натиск; 

● поддържа честен и открит диалог с всички лица и организации, чиято дейност 
контролира, като насърчава взаимното разбирателство, уважението, добронамереното и 
конструктивно взаимодействие за осигуряване на безопасността; 

● прилага административно-наказателни мерки само в случаите, когато всички 
останали средства и възможности за поддържане на безопасността са изчерпани; 

● води политика на откритост и прозрачност във взаимоотношенията си с гражданите, 
неправителствените организации и медиите и им предоставя вярна и своевременна 
информация за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита; 

● пряко се ангажира с непрекъснатото подобряване на интегрирана система за 
управление, която осигурява приоритет на безопасността и подпомага развитието на 
културата на безопасност; 

● работи за повишаване на квалификацията и компетентността на служителите си, 
тяхното професионално развитие и насърчава отношения на откритост, колегиалност и 
взаимно уважение; 

●  работи за въвеждане на систематичен подход за управление на знанията;  
● осигурява адаптиране на организацията в условията на извънредни ситуации, за да 

гарантира  осъществяване без прекъсване на регулиращия контрол;  
● подпомага, насърчава и прилага последните постижения на науката и технологиите в 

областта на ядрената безопасност и радиационната защита.  
 

Председател: 
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