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ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Закон за
изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, внасям за разглеждане в Министерския съвет проект на Решение на
Министерския съвет за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за
безопасно използване на ядрената енергия (ЗИД ЗБИЯЕ).
С проекта на ЗИД на ЗБИЯЕ се изпълняват мерки за трансформация на модела на
административно обслужване по Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018
г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.
Въвежда се срок за отстраняване на нередовности по заявления и документи, представени за
издаване на лицензии и разрешения за дейности по ЗБИЯЕ, като по този начин се постига
привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
(ЗОАРАКСД).
С цел опростяване на процедурите и улесняване на прилагането на изискванията на
ЗБИЯЕ е направено прецизиране на ЗБИЯЕ, като с проекта на ЗИД на ЗБИЯЕ изискванията
на глава шеста „Зони с особен статут“ се поставят на систематичното им място в глава осма
„Аварийно планиране и аварийна готовност“. При прегледа на закона се установи, че
изискванията в глава шеста на ЗБИЯЕ към зоните с особен статут и изискванията в глава
осма на ЗБИЯЕ към зоните за аварийно планиране се припокриват по същество и смисъл,
което води до неяснота и неразбиране при прилагането на тези изисквания в практиката. С
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това се създава и допълнителна административна тежест, по смисъла на ЗОАРАКСД, за
лицензиантите и титулярите на разрешения, осъществяващи дейности по ЗБИЯЕ.
След като беше отчетено обстоятелството, че на национално ниво изискванията за
осъществяване на технически надзор върху съоръженията с повишена опасност са
регламентирани със Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите му
нормативни актове и с цел прецизиране на нормативната уредба, със ЗИД на ЗБИЯЕ е
предложено отпадане на разпоредбите в ЗБИЯЕ, касаещи контрола по отношение на
съоръженията с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност и
допълване на Закона за техническите изисквания към продуктите. Съгласно член 34а, алинея
1 от Закона за техническите изисквания към продуктите председателят на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) издава лицензии за осъществяване
на технически надзор на съоръженията с повишена опасност, с оглед на което е удачно
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) да осъществява
техническия надзор на съоръженията с повишена опасност, които са на територията на
ядрена централа.
Една от предвидените мерки в Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври
2018 г. е във връзка с разпоредбите на чл. 199, ал. 4 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина. С проекта на ЗИД на ЗБИЯЕ се предлага изменение на Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина, като се отменя алинея 4 на чл. 199,
изискваща издаване на становище от председателя на АЯР за търговия на едро с
радиофармацевтици. Съгласно член 1 от ЗБИЯЕ, председателят на Агенцията за ядрено
регулиране осъществява държавното регулиране на безопасното използване на ядрената
енергия и йонизиращите лъчения и безопасното управление на радиоактивните отпадъци и
отработеното гориво. В правомощията на председателя на Агенцията за ядрено регулиране,
определени в член 5 от ЗБИЯЕ, не е предвидено издаване на становища за търговия на едро с
радиофармацевтици.
С проекта на ЗИД на ЗБИЯЕ е направено предложение и за допълване на чл. 65 от
Закона за здравето, с което се предлага министърът на здравеопазването, съгласувано с
председателя на АЯР, да издава наредби, касаещи дейностите по ЗБИЯЕ.
Частичната предварителна оценка на въздействието на предлагания ЗИД на ЗБИЯЕ е
съгласувана с дирекция „Модернизация на администрацията“ по реда на чл. 30б от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. В оценката
са отразени препоръките, дадени в становището на дирекция „Модернизация на
администрацията“.
Проведени са обществени консултации, като във връзка с изискванията на Закона за
нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация проектът на Решение на Министерския съвет, проектът на ЗИД на ЗБИЯЕ,
докладът и частичната предварителна оценка на въздействието са публикувани на интернетстраницата на Агенцията за ядрено регулиране и на Портала за обществени консултации.
Изготвена е справка за постъпилите предложения, публикувана на интернет-страницата на
Агенцията за ядрено регулиране.
Проектът на Решение на Министерския съвет и ЗИД на ЗБИЯЕ са съгласувани в
съответствие с Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
Направените бележки и предложения са отразени съгласно приложената справка.

3
За изпълнение на дейностите по проекта на акт не са необходими допълнителни
разходи/трансфери/други плащания по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране, тъй като
ще бъдат изпълнявани в рамките на приетия бюджет на АЯР за съответната година.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет, което
е отразено в приложената финансова обосновка, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4 от УПМСНА.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание на чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да
разгледа и приеме Решение за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за
безопасно използване на ядрената енергия.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА,
(Марияна Николова)

