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 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

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

и на неговата администрация, представям на Вашето внимание за внасяне в 

Министерския съвет проект на Постановление на МС за изменение и допълнение 

на Устройствения правилник на Агенция за ядрено регулиране.  

 Целта на предложеното изменение на Устройствения правилник е да се 

оптимизира дейността на Агенцията, чрез промени във функциите на дирекциите.  

 Разработването на регулаторни изисквания е ключова дейност при 

осъществяване регулирането на безопасното използване на ядрената енергия, 

йонизиращите лъчения, безопасното управление на радиоактивните отпадъци и 

отработеното гориво.  

 Координацията при планирането и изготвянето на нормативните актове е от 

съществено значение за разработване на тези регулаторни изисквания, 

хармонизирани с международното законодателство, общностното право и 

националното законодателство. 
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  Целесъобразно е и се предлага общата координация по разработвеното на 

нормативни актове да се осъществява от дирекция „Международно 

сътрудничество“, която координира и изпълнението на задълженията по 

международни договори, произтичащи от членството на България в Европейския 

съюз и в Международната агенция за атомна енергия /МААЕ/. 

  Функциите на дирекцията включват и организиране и участие в работата по 

изготвяне на националните доклади, в изпълнение на задълженията по 

Конвенцията за ядрена безопасност и Единната конвенция за безопасност при 

управление на отработено гориво и за безопасност при управление на 

радиоактивни отпадъци. 

 Извършеният функционален анализ за подобряване дейността на Агенцията 

показва, че е необходимо преструктуриране на отдел „Квалификация и контрол“, 

от дирекция  „Радиационна защита“, в Главна дирекция „Ядрена безопасност“ и 

прехвърляне на съответните функции. 

  Целесъобразно е функциите, свързани с квалификацията и 

правоспособността на персонала, извършващ дейности в ядрени съоръжения да се 

изпълняват от същата дирекция, както и издаването на лицензии за специализирано 

обучение на лица, професионално заети с дейности в ядрени съоръжения и с 

източници на йонизиращи лъчения.  

 Изпълнението на функциите за предоставяне на информация, връзки с 

обществеността и протокол се предлага да се изпълняват от дирекция 

„Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“, като общи 

административни функции. 

 В съответствие с промените в Закона за безопасно използване на ядрената 

енергия от февруари 2020 г. са актуализирани и прецизирани контролните функции 

на Главна дирекция „Ядрена безопасност“ и дирекция „Анализи и оценки на 

безопасността", по отношение на зоните за защитни мерки и контрола на 

съоръженията с повишена опасност на територията на ядрена централа.  

 Промените в Устройствения правилник ще допринесат за повишаване 

ефективността на Агенцията при изпълнение на нормативно заложените и 

функции. 
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 По проекта на нормативен акт е извършена частична предварителна оценка на 

въздействието. Частичната оценка на въздействието е съгласувана по реда на 

чл.30б, ал.3 от УПМСНА и е получено становище на МС с диспозитив - съгласува 

без препоръки.  

 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 в изпълнение на Закона за 

нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация, като проектът на акт на Министерския съвет, докладът 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. Изготвена е справка за постъпилите предложения, 

публикувана на интернет-страницата на Агенцията за ядрено регулиране. 

 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. 

 За изпълнение на дейностите по Постановлението на Министерския съвет не 

са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като ще 

бъдат изпълнявани в рамките на бюджета на АЯР за съответната година.  

 Предложеният проект на акт не води до 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.  

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

На основание гореизложеното, предлагам да внесете в Министерския съвет за 

разглеждане и приемане на проект на Постановление на Министерския съвет за 
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изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено 

регулиране. 
 

С уважение, 

 

ст. н. с. д-р ЛЪЧЕЗАР КОСТОВ 

Председател на  

Агенцията за ядрено регулиране 

 

 

Съгласували: 

Борислав Станимиров, зам. председател на АЯР 
 
Алексей Алексиев, зам. председател на АЯР 
 
Теодора Рибарска – главен секретар на АЯР 
 
Светлана Францова -директор на дирекция АПФСО 
 
Изготвил:  

Илияна Райчева, главен юрисконсулт 
 
 
  
 
 

 


