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ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА 

 

Д О К Л А Д 

от 

ст.н.с. д-р Лъчезар Костов - председател на Агенцията за ядрено регулиране 

 

 

ОТНОСНО: Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

нормативни актове  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

На основание чл. 31, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация, предлагам на Вашето внимание проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове. 

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 Закона 

за безопасно използване на ядрената енергия и подзаконовите нормативни актове по 

неговото прилагане.  

В резултат на прегледа бе установено несъответствие между Наредбата за реда за 

издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, 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 чл.5, ал.2 и ал.4 от Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност 

(ЗОАРАКСД).  

Отчетена е и необходимостта от привеждане на Наредбата за реда за издаване на 

лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия в съответствие с 

разпоредбата на чл.36, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс, влизаща в сила от 

октомври 2019 г., съгласно която „Административните органи не могат да изискват 

предоставяне на информация или документи, които са налични при тях, а ги осигуряват 

служебно за нуждите на съответното производство.“ 

Във връзка с гореизложеното, предлагам проект на Постановление на Министерския 

съвет за изменение и допълнение на нормативни актове. В Постановлението са 
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подготвени изменения в Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за 

безопасно използване на ядрената енергия и 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 Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване 

на ядрената енергия се предлага нов §1б, в който са изброени документите, които се 

изискват по Наредбата и ще се прилагат служебно. По този начин навсякъде, където се 

изисква предоставяне на информация или документи, които са налични в Агенцията или 

при друг орган ще се осигуряват служебно за нуждите на съответното производство. 

Аналогични изменения са направени и в 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.  

С предложените изменения в нормативните актове ще се уеднакви националното 

законодателство, ще се изпълнят някои от предложените мерки по отношение на 

Агенцията за ядрено регулиране в Решение на МС № 704 от 05.10.2018 г. за приемане на 

мерки за трансформация на модела на административно обслужване и ще се изпълнят  

мерки на правителството във връзка с намаляване на административната и регулаторната 

тежест върху гражданите и бизнеса.  

По Наредбите са изготвени частични предварителни оценки на въздействието, в 

които е отразено гореизложеното, съгласувани са по реда на чл. 30б от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА) и са 

преработени съгласно получените становища от директора на дирекция „Модернизация на 

администрацията“ в МС. 

С Постановлението е направено предложение за изменение и допълнение в чл.16 от 

Наредбата за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения 

материал и радиоактивните вещества за привеждането му в съответствие с измененията, 

направени в ЗБИЯЕ, в сила от 01.01.2018г. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет съответства на българското и 

европейското законодателство, като не съдържа разпоредби, транспониращи пряко актове 

на Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с 

европейското право. 

Във връзка с изискванията на Закона за нормативните актове и Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация за провеждане на 

обществени консултации, комплектът от документи по проекта на Постановление на 

Министерския съвет е публикуван на интернет страницата на Агенцията за ядрено 

регулиране и на Портала за обществени консултации. Постъпилите предложения са 

отразени в приложената справка. 

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 УПМСНА. 
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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 31 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 предложения проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове. 

 

С уважение, 

 

ст.н.с. д-р ЛЪЧЕЗАР КОСТОВ 

Председател на  

Агенцията за ядрено регулиране 

      

Съгласували: 

Зам. Председател: 

 Борислав Станимиров 

Зам. Председател: 

 Алексей Алексиев 

Главен секретар на АЯР 

  Теодора Рибарска 

Директор на дирекция АПФСО 

   Светлана Францова 

 

Изготвил: Илияна Райчева,  главен юрисконсулт 


