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СПРАВКА 

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПО ПРОЕКТ НА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА 
ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

№ 

Организация/по
требител 

/вкл. начина на 
получаване на 

предложението/ 

Предложения и становища 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

1.   
PetkovaN 

1. Предлагам текстът на новата буква “д” в чл. 4, т. 1 да се прецизира по 
следният начин: 

“издава, прекратява и отнема удостоверения за регистрация за извършване на 
дейности по ЗБИЯЕ и удостоверения за правоспособност на физически лица, 
които осъществяват дейности, свързани с осигуряване и/или контрол на 
ядрената безопасност и радиационната защита в ядрени съоръжения, на 
инструктори на пълномащабни симулатори и квалифицирани експерти по 
радиационна защита”. 

 

Приема се Отразено е в текста на ПМС. 

2. Не е ясно досегашната буква “з” дали се отменя, изменя или запазва като 
става съответно буква “и”. В съответствие с измененията и допълненията от 
2020 г. в ЗБИЯЕ, буква “з” в чл. 4, т. 1 следва да отпадне. В този случай, в 
параграф  1, т. 1 следва да се добави буква “ж” със следното съдържание: 

“ ж) досегашната буква “з„ се отменя”. 

 

Приема се В текста на ПМС в §1, т.1, буква 
„ж“ е отразено, че в чл.4, т.1  
буква „з“ се отменя. 

3. Предлагам т. 3 от параграф 1 да се измени по следния начин: 

“10. организира и координира подготовката на доклади в изпълнение на 
задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност, Единната конвенция за 
безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при 
управление на радиоактивни отпадъци и съответните директиви от 
европейското законодателство, внася в Министерския съвет докладите в 

Приема се Отразено е в текста на ПМС. 
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изпълнение на посочените конвенции;”. 

 

4. Във връзка с чл. 5, т. 17 от ЗБИЯЕ и Закона за нормативните актове, 
предлагам точка 4 от параграф 1 да отпадне. 

 

Приема се Отразено е в текста на ПМС, в 
§1, точка 4 се заличава, а 
досегашната т.5 става т.4. 

5. Съгласно чл. 14 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на 
Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения, в обекти и 
при дейности с източници на йонизиращи лъчения и при превоз на 
радиоактивни вещества, разследването, анализът и оценката на събитията се 
извършват по ред и в срокове, определени от управителния орган на 
лицензианта или титуляря на разрешение. Съгласно същата наредба 
председателят на АЯР определя методика за определяне важността за събития 
по отношение на ядрената безопасност и радиационната защита и определя 
окончателното ниво за тези събития”. 

В тази връзка предлагам т. 5 от чл. 18, ал. 2 на параграф 5 да се промени така: 

“предлага окончателно ниво по скалата ИНЕС за събития в ядрени 
съоръжения, в обекти и при дейности с източници на йонизиращи лъчения и 
при превоз на радиоактивни вещества”. 

 

Не се 
приема 

Предложението не отговаря на 
текстовете отразени в §5 на 
ПМС-то. 
 
В чл.18, ал.2, т.5. е разписана 
функцията на дирекцията да 
предлага възлагане на 
проучвания, анализи и 
експертизи, свързани с оценка на 
ядрената безопасност и 
физическата защита. Предмета й 
не кореспондира с направеното 
предложение, касаещо събития в 
ядрени съоръжения, в обекти и 
при дейности с източници на 
йонизиращи лъчения и при 
превоз на радиоактивни 
вещества”. 
 
  

6. Предлагам  т. 7 от чл. 18, ал. 2 на параграф 5 да се промени така: 

“участва в аварийния екип на председателя на агенцията за действие при 
авария и трансграничен пренос на радиоактивни вещества;” (т.е. запазване се 
досега съществуващ текст). В доклада липсват мотиви за предложеното 
изменение. 

 

Приема се  Отразено е в текста на ПМС. 

7. Целесъобразно е т. 12 от чл. 18, ал. 2 на параграф 5  да се промени така: 

“води регистрите на издадените разрешения и лицензии за дейности в ядрени 

Приема се Отразено е в текста на ПМС. 
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съоръжения и лицензии за специализирано обучение, както и на издадените 
удостоверения за правоспособност на физически лица, които осъществяват 
дейности, свързани с осигуряване и/или контрол на ядрената безопасност и 
радиационната защита в ядрени съоръжения, на инструктори на 
пълномащабни симулатори и квалифицирани експерти по радиационна 
защита”. 

 

8. Предлагам в т. 22 от чл. 18, ал. 2 на параграф 5  “наблюдаваната зона” да се 
замени със “зоната за неотложни защитни мерки”, както е предвидено в 
параграф 7 на проекта на постановлението. 

 

Приема се Отразено е в текста на ПМС. 

9. Съгласно точка 34 на чл. 18, ал. 2 от параграф 5, Главна дирекция “Ядрена 
безопасност” следва да “поддържа  информация  за  експлоатационните  
събития  в  ядрените съоръжения, свързани с ядрената безопасност и 
радиационната защита, както и за случаите на  установяване  на  източници  
на  йонизиращи  лъчения  на  граничните контролно-пропускателни пунктове 
и във вътрешността на страната”. В тази връзка не е ясно коя дирекция 
поддържа информацията за събитията в обекти и при дейности с източници 
на йонизиращи лъчения и при превоз на радиоактивни вещества. В доклада 
липсват мотиви за предложеното изменение. Предлагам да се запази сега 
действащият текст, а именно: “поддържа база данни за аварийни събития, 
свързани с ядрената безопасност и радиационната защита;” 

 

Приема се 
 

Отразено е в текста на ПМС. 

10. Съгласно точка 3 на параграф 6, Дирекция “Анализи и оценки на 
безопасността” следва да  “предлага провеждането на:  …; проекти за 
изграждане на ядрени съоръжения“. Целесъобразно е текстът да се прецизира. 

 

Приема се Отразено е. Текстът на ПМС-то е 
прецизиран, като знакът „;“ в § 6, 
т.3 е преместен така: 
„3. предлага провеждането на 
допълнителни изследвания и 
независими експертизи на: 
конструкции, системи и 
компоненти, важни за 
безопасността; анализи и оценки 
на преходни и аварийни режими 
на ядрени централи; 
надеждностни, 
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термохидравлични и 
вероятностни анализи на 
безопасността; якостни 
изчисления на тръбопроводи и 
оборудване; проекти за 
изграждане на ядрени 
съоръжения; компютърни 
програми и модели, свързани с 
ядрената безопасност;“ 
 

11. Предлагам точка 8 от параграф 6 да се промени така: 

“10. участва в разработването на проекти на нормативни актове, разработва 
проекти на вътрешни правила и други актове в областта на изпълняваните от 
дирекцията дейности;” 

 

Приема се Отразено е в текста на ПМС. 

 


