
АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ 

бул. Шипченски проход 69. 1574 София, Тел: (02) 94 06 800, Факс: (02) 94 06 919 

З А П О В Е Д 

№: РД-22-161 

гр. София, 23.10.20151. 

На основание § 16, ал. 2 от Допълпитслните разпоредби на 
безопасно използване на ядрената енергия (Оби. ДВ. бр.63 от 2002г., същ 
бр.80, 2010г.) 

Н А Р Е Ж Д А М : 

Изменим Заповед № РД-22-580 от 17.12.2008 г., издадсна от председателя на 
АЯР, с която е утвьрдсн "Стандартен документ за надзор и контрол на превоза на 
радиоактивни отпадьци и отработено гориво" и са въведени разпоредбите на 
Директива 2006/117/ЕВРАТОМ на Съвста за отчет и контрол на превоза на 
радиоактивни отпадъци и шработено гориво 

както следва: 

1. Основанието за издаване па заповедта се измеия така: 
"На основание § 16, ал. 2 от Дот>лнителнитс разпоредби на Закона за безопасно 
използване на ядрсната енергия (Обн. ДВ. бр.63 от 2002г., същ. изм. с ДВ. бр.80, 
2010г.)" 

2. Създава сс т. 12а със следното сьдържание: 
"12а. В слу^1ай па износ на РАО (вкл. ОЯГ след обявяването му за РАО по реда па 
чл. 75, ал. 2 ог ЗБИЯЕ) с цел поребвапе в държава-членка или в трета държава: 
12а.1. условие за издаване на документите, вк;1ючени в приложното поле па тази 
заповед, е преди извьршването на междунаролния превоз да е налице влязло в 
сила слоразумение за използване па съоръжение за погребване на РАО в 
приемаи1ага държава-членка или в приемащата трета държава. 
12а.2. Споразумението за използване на съоръжение за погребване на РАО 
следна да сьотвстстна на изискванията на § 5, ал. 2 и 3 от Ыаредбата за 
бсзопасност при управление на РАО (Обн. ДВ бр.76 от 20131\). 
12а.З. Преди изиращането на товара в приемащата държава-членка или в 
приемащата (рста държава АЯР уведомява ЕвропеЙската Комисия за 
съдържанието па съответното слоразумение за използване на съоръжение за 
погребване на РАО." 

3. Точка 17.1. се измени така: 

Закона за 
. изм. с ДВ. 
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"17.1. активностга и специфичната активност на товара не надвишава граничните 
стойности за обосновани дейности, конто не подлежат на регулиране по ЗБИЯЕ, 
опрёделени в глава трета от Наредбата за основните норми за радиационна защита 
(Обн. ДВ. бр.76 от 2012г.). 

Тази заповед се издава във връзка с транспонирането на Директива 
2011/70/Евратом па Съвста от 19 юли 2011 г. за създаване на рамка на Общността за 
отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадьцн. 

Информация за съдържанието на тази заповед да бъде публикувана на електронната 
страница на АЯР в 7-дневен срок от нейното издаване. 

Изпълнението на заповедта се възлага на дирекция "Радиационна защита ". 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния зам. председател на 
АЯР, в правомощията на който е контролът върху дейностите, свързани с извеяздане 
от експлоатация на ядрсни съоръжения и управлението на РАО. 

Копия от заповедта да се връчат на оттоворннте липа за сведение и изпълнсние. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / / ? / 

ст.н.с. д-р Лъчсзар Костов 


