
АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ 
бул. Шипчеиски проход 69, 1574 София, тел: (02) 94 06 800, факс: (02) 94 06 919 

З А П О В Е Д 

гр. София. Л.^.^/.^ 2017 г. 

Иа основание чл. 5. т. 9, 12 и 15 от Закона за безопасно използванс на ядрената 
енергия (ЗБНЯЕ). във връзка с чл. 1, т. 7 от Директива 2014/87/Евратом на Съвета от 8 
юли 2014 годиЕ1а за изменение на Директива 2009/71/Евратом за установяване на 
общностна рамка за ядрсЕгата безопаспост на ядрените инсталацин, с която се въвежда 
изискване за предоставяне на населението на подходящи възможности за реално 
участие в процеса на вземане на решения относно лицензирането на ядрените 
инсталацин 

Н А Р Е Ж Д А М : 

1. Каго част от производството по издаваие на лицензия за всяка ядрена 
иистшшция, по смисъла на Директива 2009/71/Евратом за установяване на общностна 
рамка за ядрената безонасност на ядрените инсталацин, допълнена с Директива 
2014/К7/Нвратом, на интернет страницата на Агенцията за ядрено регулиранс (ЛЯ1*) да 
се оновсстява резюме на съдържанието на представепите от съответния заявител 
докумен т . 

2. Резюмето да представлява кратко изложение на достъпен за общественостга 
език на съдържанието на докумеитите, представепи от съответния заявител със 
заявлението за издаваие на лицензия, в обем не повече от 5 на сто от обема на Отчета за 
аншшз на безонаспостга. 

3. Резюмето по т. 1 не може да съдържа лични данпи, както н класифицирана 
информация и друга защитена 1анна в случайте, предвидени със закон, включително 
информация за физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и 
радиоактнвнитс вещества по смисъла на чл.Пба от ЗВИЯЕ. С цел отчитане 
изискнанията на § 1д, ал. 3 от допълпителните разпоредби на ЗБИЯЕ, резюмето по т. 1 
сс нрелставя от съответния заявител със заявлението за издаваие на лицензия. 

4. Резюмето но т. I се публикува на интернет страницата на АЯР след 
приключване на прегледа за формалЕш редои1{ост на съответното заявле1П1е, при 
спазване изискнанията Е1а Инструкция за публикуване и поддържане на информация на 
интернет страницата на ЛЯР. 

5. Предложения в нисмен вид във връзка със съдържащата се в резюмето 
информация по същество може да прави всяко лице, в 14-днсвен срок от публикуванего 
на сЕ.огвегЕгото резюме на иЕггернет сфаницата на АЯР. 

6. Преди изданансто на съответната лицензия, представепите предложения се 
разглсждат и аналнзират в процеса на изпълиенпе на програмата за преглед и опенка на 
представепите от заявителя документи. При необходимост от доизясняване на 
направсните предложения, се провеждат срещи с лицата по т. 5. 



7. Достьп до издадените лицензии по т. 6 се предоставя на общо основание по 
реда на Закона за достьп до обществена информация. 

8. Извън обхвата на тази заповсд е: 
8.1. предоставянето на информация във връзка с изнскванията на 

Конвенцията за достъпа до информация, участието на общественостга в процеса на 
вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, 
ратифицирана със закон, приет на 2 октомври 2003 г. (Орхуска конвенция). 

8.2. провеждането на процедура по ОВОС, обществени обсъждания и 
консултации, конто са извън компетентността на председателя на АЯР съгласно 
ЗБИЯЕ. 

йзпълнението на заповедта^ в зависимост от конкретния случай, възлагам на 
съответния замеспгак-председател на АЯР с делегирани правомощия по чл. 5, ал. 3 от 
Устройствения правнлник на АЯР за органнзирането и извърпшането на подготвителни 
действия по издаваие на лицензия за съотъетната ядрена инсталация. 

Контрол по йзпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

Заповедта да се доведе до знанието на служителите на АЯР за сведение и 
изпълнение и да се публикува на интернет страницата на АЯР. 

С тази заповед се въвеяодат разпоредбитс на Директива 2014/87/Евратом на 
Съвета от 8 юли 2014 година относно новосъздддената точка 4 на чл. 8 от Директива 
2009/71/Евратом за установяване на общностна рамка за ядрената безопаспост на 
ядрените инсталацин. 

Заповедта да се доведе до знанието на минисгьра на енергетиката с цел да бъде 
нотифицирана в Систсмата за национални изпълнителни мерки. 

СТ.Н.С.Д-Р ЛЪЧЕЗАРКОСТОВ / П ( 

Председатеп на 

Агенцията за ядрено регупиране 


