
 

 

У К А З А Н И Я 

 

Относно преминаване от „квалификационни нива“ към „групи“ персонал, за 

които се изисква издаване на удостоверение за правоспособност за дейност с ИЙЛ 

съгласно Наредба за условията и реда за придобиване на професионална 

квалификация и реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на 

удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия – изм. и доп. 

ДВ бр.27 от 14.04.2015г. (Наредба за квалификацията). 

  

Във връзка с прилагането на Наредба за квалификацията, приравняването на 

досегашните квалификационни нива, притежавани от лицата, извършващи 

дейности с ИЙЛ, към определените с изменението на наредбата групи персонал  е 

следното: 

1. Персонал, работещ непосредствено с ИЙЛ, имащ изпълнителски функции и 

притежаващ удостоверение за правоспособност за дейности с ИЙЛ - второ, 

трето или четвърто ниво, се приравнява на първа група съгласно чл.26, 

ал.2, т.1 от Наредбата за квалификацията.  

2. Персонал, изпълняващ функции на отговорник по радиационна защита, 

персонал в службите по радиационна защита, както и други лица, които 

осигуряват и/или контролират радиационната защита при дейности с ИЙЛ 

и притежаващи удостоверение за правоспособност за дейности с ИЙЛ - 

трето или четвърто ниво, се приравнява на втора група съгласно чл.26, 

ал.2, т.2 от Наредбата за квалификацията.  

3. За персонал, притежаващ удостоверение за правоспособност за дейности с 

ИЙЛ - първо ниво, както и за персонала по чл.26а, ал.1, т.2 от Наредбата за 

квалификацията не се изисква да преминава специализирано обучение за 

подновяване на удостоверението за правоспособност. Съгласно чл.26а, ал.2 

от Наредбата за квалификацията този персонал подлежи на  периодичен 

инструктаж по радиационна защита, като за него не се изисква 

удостоверение за правоспособност. 

4. До завършване на процеса на изменение на лицензиите за извършване на 

специализирано обучение с цел привеждане им в съответствие с 



измененията на Наредба за квалификацията, но не по късно от една година 

от влизането й в сила, удостоверенията за правоспособност продължават да 

се издават по досегашния ред, като се преустановява издаването на 

удостоверения за правоспособност за първо квалификационно ниво. 

5. Удостоверенията за правоспособност, издадени по досегашния ред, 

продължават да действат до изтичане на срока за който са издадени. 
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