
Указания 

за заявителите, кандидатстващи пред АЯР за 

международен превоз на радиоактивни отпадъци и отработено гориво 

 

 

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредбата за условията и редa за извършване на 

превоз на радиоактивни вещества, приета с ПМС № 156 от 13.07.2005 г. (обн., ДВ, бр. 60 

от 22.07.2005 г.), със заповед на председателя на АЯР беше утвърден “Стандартен 

документ за надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво”.  

Стандартният документ е установен с Решение на Европейската комисия от 5 март 

2008 г., публикуван е в Официалния бюлетин на Европейския съюз № L 107/32 от 

17.04.2008 г. и е приет на основание чл. 17, т. 2 от Директива 2006/117/ЕВРАТОМ на 

Съвета за отчет и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци (РАО) и отработено 

гориво (ОГ). 

Изискванията на новия “Стандартен документ за надзор и контрол на превоза на 

РАО и ОГ” се прилагат вместо изискванията на “Стандартен документ за мониторинг при 

международен превоз на РАО”, издаден в съответствие с Директива 92/3/Евратом, която 

се отменя с Директива 2006/117/Евратом, считано от 25.12.2008 г. 

Стандартният документ се прилага при международен превоз в рамките на 

Общността, както и при внос, износ или транзитен превоз през Общността на 

радиоактивни отпадъци или отработено ядрено гориво. 

Заявителят кандидатства пред АЯР при спазване на изискванията на Стандартния 

документ, вкл. относно формáта на документите и поредността на действията.  

Международният превоз на РАО или ОГ се извършва на територията на Република 

България и след издадени в съответствие с разрешителния режим по ЗБИЯЕ на: 

- лицензия по чл. 15, ал. 3, т. 5 или разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 7, 12 или 16 от 

Закона за безопасно използване на ядрената енергия – в зависимост от конкретния случай; 

- разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 15 от Закона за безопасно използване на ядрената 

енергия – в случаите, когато превозът е свързан с внос в Република България или износ от 

Република България съответно от или в държава, която не е член на Европейския съюз. 

Документ за потвърждаване на международния превоз съответства на т.н. 

“разрешително” 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 е: 



 - изпращаща държава-членка - в случай на превоз между държави-членки или 

износ извън общността; 

 - приемаща държава-членка - в случай на внос в Общността; 

 - първа държава-членка на транзитно преминаване, в която доставката влиза в 

Общността – в случай на транзитно преминаване през Общността.   

В случай че международният превоз не може да бъде осъществен или ако не могат 

да бъдат изпълнени условията, при които превозът е разрешен и ако Република България е 

изпращаща държава-членка или първа държава на транзитно преминаване, мерките по 

връщането на ОГ или РАО в държавата на произход на товара или други подходящи 

мерки се предприемат от лицето, което е инициирало превоза, а АЯР следи за това. 

Разходите за извършване на горепосочените мерки са за сметка на лицето, инициирало 

превоза. 

Изискванията на Стандартния документ не се прилагат, ако: 

 - активността и специфичната активност на товара не надвишават граничните 

стойности за изключване на дейности от лицензионен и разрешителен режим, определени 

с Наредбата за основните норми за радиационна защита (обн., ДВ, бр. 73 от 2004 г.); 

 - ще се превозват неизползваеми закрити радиоактивни източници към техния 

доставчик, производител или към лицензирано съоръжение за съхранението или 

погребването им; 

- ще се превозват радиоактивни материали, получени при преработка на отработено 

ядрено гориво и предназначени за по-нататъшна употреба; 

- ще се превозват радиоактивни отпадъци, които съдържат само природно срещащи 

се радиоактивни изотопи. 

 

Приложение: “Стандартен документ за надзор и контрол на превоза на радиоактивни 

отпадъци и отработено гориво” към Директива 2006/117/Евратом, установен с Решение на 

Европейската комисия от 5 март 2008 г., публикувано в Официален бюлетин на 

Европейския съюз № L 107/32 от 17.4.2008 г. 

 


