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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 ЗБИЯЕ се въвеждат изискванията на Директива 2013/59/Евратом на
Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита
срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на
директиви
89/618/Евратом,
90/641/Евратом,
96/29/Евратом,
97/43/Евратом
и
2003/122/Евратом“ (съкратено Директива 2013/59/Евратом).
Директива 2013/59/Евратом кодифицира законодателството на Европейския съюз в
областта на радиационната защита като въвежда съществени изменения в тази област.
Съгласно член 106 на Директива 2013/59/Евратом държавите-членки на Европейския съюз са
длъжни да въведат в националните си законодателства съответните разпоредби до 6
февруари 2018 г.
Директива 2013/59/Евратом установява степенуван подход за регулаторен контрол
като въвежда уведомителен, регистрационен и лицензионен режим при ситуации на
планирано облъчване и регламентира изискванията за прилагането на тези режими.
София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 940-26-22
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Понастоящем Законът за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) определя
разрешителен режим (издаване на лицензии и разрешения) за дейности по безопасно
използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения. В ЗБИЯЕ не е предвиден
регистрационен режим за определени дейности, когато това е обосновано и разумно.
Доколкото регулиращи режими се въвеждат само със закон, транспонирането на Директива
2013/59/Евратом налага промени в ЗБИЯЕ. Въвеждането на уведомителен и регистрационен
режим, прилагайки степенувания подход, ще доведе до облекчаване на административни
процедури и тежести по отношение на лица, които осъществяват дейности, свързани с
радиационен риск. Член 28 от Директива 2013/59/Евратом изрично изисква определени
дейности да подлежат на лицензионен режим, като дава свобода на държавите-членки да
поставят на лицензионен режим и други неупоменати в чл. 27 и чл. 28 дейности.
В българското законодателство към момента не е определен ред за осъществяване на
регулаторен контрол за дейности по експлоатация и техническа ликвидация на обекти за
добив и преработване на руда, съдържаща естествен уран или торий, по управление на
материали, произхождащи от тези обекти и за дейности по възстановяване на терени,
замърсени с радиоактивни вещества, с повишено съдържание на техногенни или естествени
радионуклиди.
Директива 2013/59/Евратом въвежда изисквания за провеждане на регулиращи
инспекции в контролираните ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи
лъчения (ИЙЛ). Във връзка с това са предложени изменения в съответната част на ЗБИЯЕ.
Директива 2013/59/Евратом въвежда изисквания за контрол на дейности, при които
има вероятност за повишено облъчване от естествени радионуклиди, както и облъчване от
радон в закрити помещения. Изискванията за контрол и мерките за радиационна защита,
които са предвидени за дейности с материали с повишено съдържание на естествени
радионуклиди са регламентирани в Наредбата за радиационна защита при дейности с
повишено съдържание на естествени радионуклиди, но същите отразяват само част от
разпоредбите на Директива 2013/59/Евратом.
По отношение на медицинското облъчване, чрез Наредба № 30 за условията и реда за
осигуряване защитата на лицата при медицинско облъчване е въведен регистрационен
режим за лица, които извършват изпитване за качеството на медицинската радиологична
апаратура. Същият не е изчерпателен и не покрива изискванията на Закона за ограничаване
на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
Въвеждането на разпоредбите на Директива 2013/59/Евратом в националното
законодателство е предвидено в План за действие за 2017 г., приет с Решение № 35 на
Министерския съвет от 19 януари 2017 г. (мярка 185 и мярка 191). Съгласно плана
предложените изменения и допълнения на нормативни актове по прилагането на ЗБИЯЕ
следва в срок до 11.08.2017 г. да бъдат представени от Агенцията за ядрено регулиране на
Работна група 22 за съгласуване.
С приемането на предложения ЗИД ЗБИЯЕ ще бъдат въведени изискванията на
разпоредбите на Директива 2013/59/Евратом, като уредбата ще се детайлизира с
приемането на нова наредба по чл. 26, ал. 3 на ЗИД ЗБИЯЕ и внасяне на необходимите
изменения и допълнения в съответните нормативни актове по прилагане на Закона за
здравето. Крайният срок за представяне на Наредбата по чл. 26, ал. 3 на ЗИД ЗБИЯЕ за
разглеждане от Министерския съвет е 18.10.2017 г. (съгласно мярка 185 от Плана за действие
за 2017 г.).
Наред с гореизложеното, с въвеждането на уведомителен, регистрационен и
лицензионен (разрешителен) режим ще намали значително тежестта от административното
регулиране и административния контрол върху лицата, които осъществяват дейности с
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източници на йонизиращи лъчения. Облекчаването на регулаторния контрол, което се базира
на принципа за степенуван подход, няма да доведе до компромиси с безопасността при
извършване на дейностите, предмет на ЗБИЯЕ.
По проекта на ЗИД ЗБИЯЕ е извършена частична предварителна оценка на
въздействието. Частичната оценка на въздействието е съгласувана по реда на чл. 30б от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА)
и са отразени препоръките от становището на Министерския съвет.
Проведени са обществени консултации в изпълнение изискванията на Закона за
нормативните актове и УПМСНА, проектът на ЗИД ЗБИЯЕ, докладът и частичната
предварителна оценка на въздействието са публикувани на интернет страницата на
Агенцията за ядрено регулиране и на Портала за обществени консултации (www.strategy.bg).
Изготвена е справка за постъпилите предложения, която е публикувана на интернет
страницата на Агенцията за ядрено регулиране.
Законопроектът е съгласуван в съответствие с Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация и за направените бележки и предложения
се прилага съответна справка.
Предложеният проект няма да окаже пряко и/или косвено 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 проекта на 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

(Валери Симеонов)

