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

3 А П О В Е Д 
№ ^'^ ^2.-

гр- София, 2б 20 '^г. 

На основание чл. 5, т. 12 от Закона за безопасно използване на ядрената енергня, 

във врьзка с чл. 8 д. параграф 2 и параграф 4 от глава 2а „Партньорски проверки и 

докла^цване от Директива 2009/71/Евратом за установяване на обпшостна ршка за 

ядрена безопасност на ядрените инсталадии, изменена с Директива 2014/87/ Евратом на 

Съвета от 8 юли 2014 г. 

НАРЕЖДАМ 

1. Агендията за ядрено регулиране (АЯР), ор1"анизира участието на 

Ренуб;пжа Ьългария в тематични партньорски проверки, свързани с ядрената 

безопасност на ядрените инсталадии, най-малко веднъж на всеки шест години. 

2. В нзпълнение на т. 1 АЯР: 

2.1. инициира и координира извършването на надионална оценка но 

конкретна тема, свързана с ядрената безопасност на ядрени инсталадии в Република 

1уьлгария и определена в рамките на ЕК5КЕ0; 

2.2. внася за одобряване в Министсрскня съвет националната оценка по т.2.].; 

2.3. предоставя националната оценка на другите държавн членки на ЕС и на 

ЕК с оглсд провеждането на партньорска проверка на нациопалната оценка по г. 1; 

2.4. участвува в партньорска проверка на извършенитс национални оценки от 

другите държави членки; 

2.5. координира изпълнението на носледващи мерки, произтичащн от 

заключе]1ията на партньорската проверка; 

2.6. иубликува съответннте доклади за посочения процес на преглад и 

основпнте резултатн от него на своята интернет страница. 



3. Агенцията за ядрено регулиране инициира и координира дейностите по 

подготовката за стартиране през 2017 г. и по провеждането на първата партньорска 

проверка на тема "Управление на стареенето в ядрените инсталацин" в съответствие с 

техническата спецификация, публикувана на уеб-страницата на ЕЫ8КЕС. 

4. В случай на авария, водеща до ситуации, конто налагат предприемането 

на мерки за аварийно реагиране извън плошадката или защитни мерки за населението, 

АЯР отправя покана за провеждането на международна партньорска проверка без 

неоправдано забавяне. 

5. В срок до 28.07.2017 г. тази заповед да се доведе до знанието на 

министьра на енергетиката с цел да бъде нотифицирана в Системата за национални 

изпълнителни мерки. 

С тази заповед се въвеждат разпоредбите на чл. 8 д от Директива 

2009/71/Евратом за установяване на общностна рамка за ядрена безопасност на 

ядрените инсталации, изменена с Директива 2014/87/ Евратом на Съвета от 8 юли 

2014 г. 

Изпълнение на заповедта възлагам на ресорния заместник-председател на 

Агенцията за ядрено регулиране, отговаряш за контрола по ядрена безопасност. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на служителите на АЯР за 

сведение и изпълиение и да се публикува на интернет страницата на АЯР. 

СТ.Н.С. д-р ЛЪЧЕЗАР КОСТОВ / /7 / 
Председател на 

Агенцията за ядрено регулиране 


