
АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ 

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

З А П О В Е Д 

„ . //• ^'^ оГ-
гр. София, 

11а оспокиние чл. 1) 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извъртване ма 

прсвоз ла ралио^жтивип вепдества, приета с ПМС К;? 156 от 13.07.2005 г. (обн.. ДВ, 

бр, 60 от 22.07.2005 г.) 

Н А Р Е Ж Д А М : 

1. Утвърждавам "Стандартен документ за надзор и конгрол на превоза ма 

радиоакгивии опшдъци и отработепо горнво", устаиовен с Решение на Европейската 

К0МИС11Я от 5 \ п 1 р т 2008 г.. публикуван в Официален бюлегин на Европейския съюз 

№ I . 107/32 ог 17.4.2008 г., приет на основание чл. 17, т. 2 от Директива 

2006/117/ЕВРАI ОМ на Съвета за отчет и коитрол на превоза на радиоактивни 

0 1 П Ш 1 ы и 1 и отрабогспо гориво. 

2. Стаидартнин! документ по т. 1 е неразделна част от тази заповед и сс ирилага при 

международен прсвоз в рамките па Общността, както и при внос, износ и]П1 

1 р а и з и т с 1 1 нрсво} през Общността па радиоактивни отпа.1Ъци или отработепо ядрено 

ГОрИ11() . 

3. С'тапдаргиия) доку.мен! се издава, ако в съответсгвие с разрешителния режим по 

•^ВИЯЕ са и ' ,иа . 1сли: 

3,1.лицензия по чл. 15. шг 3, т. 5 или разрешение по чл. 15, а.'!. 4. т. 7. 12 или 16 от 

Закона за бсюиаспо използване на ядрената енсргия - в зависимост от коикретиия 

случай; 



3.2. разрешение но чл. 15, ал. 4, т. 15 от Закона за безопасно използване на ядрената 

снергия - в сл}чаиге, когато превозът е свързан с внос в Република България или 

износ от Република България съответно от или в държава, кояго не с член па 

Европейския съюз. 

4. При спазванс на изисквапията иа Стандартния документ, вкл. отпоено формата на 

докумептите и иорсдносгга на деиствияча, се издават документ за потвърждаване на 

международиия превоз или писмеио съгласие за извършване »а превоза; 

5. Документ за погвърждавапе на междунаролния превоз съответства на т.н. 

•'разрепштелно" за превоз(и) на РАО или ОЯГ съгласно Стандартния документ и се 

издава при наличие на съгласие на останалите държави, свързани със съответния 

международен превоз, когато Република България с: 

5.1 .изпращаща държава-членка - в случай иа превоз между държави-члснки или 

износ извьн обипюс 1та; 

5.2. приемапш държава-членка - в случай на внос в Обпшостта; 

5.3. първа държава-членка на зранзитио преминаване, в която досгавката влиза в 

Обишосгга- в случай на траизитпо преминаване през Обшноетта. 

6. В случаиге извън т. 5 се издава съгласие за извършване на превоза прсз 

територията иа Република България. 

7. Докумен'шге по т. 4 могат да бъдат издадени за: 

7. ] . вески конкретен превоз; 

7.2. гювечс от един превоз за период до 3 годнни. ако са изпълнеяи условията за 

еднотипносг, оирсделени със Стандартния документ, както следва: 

7.2.1. отработеното ядрено гориво или радиоактивните отпадъци имат но същсство 

сдни и същи физически, химически и радиоактивни характеристики; 

7.2.2. иревозигс иге се извършват от сдни и същи товароизпращами и 

товарополучатели и без промяна в съответните компетептни органи, свързани с 

иревозите; 

7.2.3. при трапзиг през държава, извън Общността - транзтът вески път ше сс 

изиьршоа ирсз сдни и съши контролно-пропускателни граиични пунктовс на влизане 

и нзлизане от Обпщоспа и през един и същи контролно-пропускателни гранични 
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пунктовс на държавата/лържавнте, извън Обшностга, освсн ако не е договорено 

друго между съогвстните компете1Ггни органи. 

8. По отнон1ение писменото оформяне и издавансто на докумептите съгласно тази 

заповед да се спазват стриктпо предвидеиите в Стандартния документ срокове. 

9. Срокът за даване на съ1 ласие за извърпшане на трансграничен превоз по т. 6 се 

о предел я: 

9.1. в рамките па два месеца от датата на потвърждаване получаването на 

заявлснисто, ако не с поискано удължаване на срока; 

9.2. в рамките на двумессчния срок и поисканото удължаване, което не може да бъде 

повсче от един месец. 

10. Когато в рамките иа определения в съотвстствие с т. 9 срок не с издадсно 

писмеио съгласие или отказ за извършване па превоза на територията на Република 

България, се прилагат пранилата за .чълчаливо съгласие при условията на чл. 28 от 

Закона за ограничаваие на а.-^мипистративното регулиране и адмииистративния 

кон1-рол върху сгопанската дсйност (Оби., ДВ, бр. 55 от 17.06.2003). 

11. В случайте по предходната точка изискването за наличие иа издадени в 

зависимост от коикретиия случай актове но т. 3 не се от.мсня. 

12. Условията. конто се определят с лицснзиитс и разрешенията, свързани с 

международен прсвоз, не могат да бъдат но-рестриктивни от условията, конто се 

определя! при осъществяване на превоз на отработено ядрено гориво или 

ра;1иоактнвни огпадъци в рамките на територията на Република България. 

13. Отказнте за издаване на докумептите по т. 4 се мотивират. 

14. Отказ за издаване на документ по тази заповед се прави освсн при пеизпълненис 

на посочеиите в заповедта изисквания и ако превозът е до: 



14.1. държава, която е страна по Споразуменисто за партньорство между членките па 

групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една сзрана, и 

Европейската обтност и държавите-члснки, от друга (Споразуменисто АКТВ—ЕО 

от Котону), която не е държава-членка. 

14.2. трета държава, на която, по мнение на председателя на А-ЯР, като регулиращ 

орган на изпрап1а1да държава-членка, съгласно критериите, посочени в Препоръка на 

Комисията от 04.12.2008 г. относно критериите за износ на радиоактавии отпадъци и 

отработепо горнво за трети страни, линсва административен и технически капацитет 

и нормативна урсдба, за да управляаа безопасно радиоактивни отпадъци или 

отработепо гориво съгласно Единнага конвенция за безопасност при управление иа 

отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни огпадъци, При 

съсгавянсто на мнение сс взема предвид и съогветна информация, прсдставсна от 

другите държавн-члснки. В тази връзка ежегодно сс представя необходимага 

информация на съответните компетептни органи на Европейския съюз, определени с 

Директива 2006/117/Нвратом. 

15. В случай че .чсждународният превоз не може да бъде осън^ествен или ако не 

.могат да бъдат и'шъпиени условията, при конто превозът е разрешен: 

15.1. ако Република Бъ^п•ария с изпращаша държава-членка или първа държава на 

траизитпо преминаване, мерките по връщането на отработеното ядрено горино или 

радиоакгивните отпадъци в държавата на произход !1а товара и^ш други подходящи 

мерки се предггриемат от лицето, което е инициирало превоза и съгласно 

съотвстното иационално законодателство и издадените документи за извършване на 

превоза е задължсно да върне отработеното ядрено гориво или ра;шоактивии 

отпадп.ци, ако превозът ие може да се осъществи, а агенцията следи за това. 

15.2. извън случаиге гю т 15.1, трябва да бъде уведомсн компетс1ггния орган по 

издаване на докуме]гга за потвърж/шване на международиия провоз относно 

възникналите обстоятелства, конто не позволяват извършваието па превоза. 

16. Разходите за изпърцшаието на действията по предходната точка са за сметка на 

лицею, което с инициирало превоза и съгласно съотвстното иационално 

законодателство и издадените документи за извършване на превоза е задължено да 



върие отработеното ядрено гориво или радиоактивни отпальци, ако превозът не 

може да се осьшсстни. 

17. Изисквапията на тази заповед не сс прилагат, ако: 

17.1. активноепа и спсцифичната активпост на товара не надвишават граничнитс 

стойности за изключванс на дейности от лицензиопен и разрешителей режим, 

определени с Наредбата за основните норми за радианионпа защита (обн., ДВ, бр. 73 

ог2004 г.); 

17.2. П1е се иревозват неизползвасми закрити радиоактивни източници към техния 

доставчик, производител или към лицензирано съоръжепие за съхранснието или 

иогрсбвансго им; 

17.3. П1е се превозват радиоактивни материали, получени при лреработка на 

озрабо! ено ядрено гориво и предназначени за по-нататъшна употреба; 

17.4. ще сс прсвозваг радиоактивни отпадъгш, конто сьдържат само нриродно 

среп1апш се радиоактивни изотопи. 

18. Тази заповед отменя Заповед РД-22-74/20.02.2007 г. на председателя на ЛЯР, 

с която с утвърден Стандартен документ за осъществяване на трансграничен прсвоз 

на РАО, издаден в съответствие с Директива 92/3/Евратом, която се отмеия с 

Директива 2006/117/Евратом считано от 25.12.2008 г. 

19. Относно нсзавърии1лите производства за разрешаване на трансграничен превоз, 

започнати прели 25.12.2008 г. се прилага съответно Стаидартният документ за 

трансграничен превоз па РАО, приет в съотвстствие с Директива 92/3/Еврагом, 

утвърден със Заповед РД-22-74/20.02.2007 г. 

20. При взсмането на рен1ение за извършване на повечс от един прсвоз при 

условията на предходната точка, когато Република България е държава на произход, 

•фябва да се прецени графикът за осъществяване иа дейностга. както и 

пелесъобразиостта на включването на всички планирани превози в един 

разрешителен документ, съответно целесъобразността за разрешаване на част от 

иревозите, включени в молбата. 
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21. Неоснователни забавяния и/или липса па сьтруд ни честно от страна на 

компетентните органи на друга държава-членка при осъшесгвяаане на 

международен прсвоз по тази заповед се докладват па Европейската комисия. 

22. Без да се зжяга изискването за други лридружаващи документи, предвидено в 

нормативните актове, при издаване на документ, включен в приложното поле иатази 

заповед, заявитслитс трябва да бъдат задължени чрез условията на издадените 

докуменги за извършване на превоза да прилагат попълпените стандартни 

документи, удостоверяващи. че разрешителната процедура е била надлежно 

изаълнена, към вески превоз, включител1ю в случайте, при конто разрсшенисто сс 

отпася за повече от един превоз в един документ. Докумептите трябва да бъдат на 

разположе1ше па компетентните органи от изпращащата и приемащата държава, 

както и от държавата на траизитпо преминаване. 

23. Па вески три годнни в Европейската комисия да се изпраша доклад за 

извършснитс действия съгласно тази заповед. 

В 7-дневеп срок от издаването па заповедта Стаидартният документ да бъде 

публикуван на слсктронната страница на агенцията. 

Пзпъ л пенисто на заповедта се вьзлага на дирекция "Ра^'диационна защита и аварийна 

1 0 Т О В Н О С 1 " . 

Контрол ПО изт,лнеиието па заповедта възлагам на Николай Влахов - главен 

сскрстар на АЯР-

Тази заповед влиза в сила от 25.12. 2008 г. 

Копия 01 за1юве.'1га да се връчат на отговорните лица за сведение и изпълнсние. 

С тази заповед се въвсждат разпоредбите на Директива 2006/117/ЕВРАТОVI на 

Съвета за огчсг и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработсно 

гориво. 



4 

7 

Не по-късно от 25.12.2008 г. тази заповед трябва да бъде доведена до зианиегго на 

съответните компетептни органи с цел да бъде нотифицирана в Системата за 

национални нзпълни'гёлни мерки. 

Не по-късно от 25.12.2008 г. Европейската комисия да бъде уведомена за името и 

точния адрес на компетентния орган по изпълнение на директивата, като бъде 

предоставена необходимата информация за осъществяване на взаимодействие. При 

промяна на данните информацията следва да бъде осъвременявана. 

Прнложепнс: "Стандартен документ за надзор и контрол на превоза на 

радиоактивни отпадъци и отработено гориво" към Директива 2006/117/Евратом, 

устаиовен с Решение на Европейската комисия от 5 март 2008 г., публикувано в 

Официален бюлетин на Европейския съюз Х 9 1 107/32 от 17.4.2008 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Р/ 

д-р Сергей Цочсв 


