МОТИВИ
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно
използване на ядрената енергия
Изменението в Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) се
налага с оглед привеждането му в съответствие с 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 (Директива 2013/59/Евратом).
Съгласно член 106 на Директива 2013/59/Евратом крайният срок за въвеждане
на нейните разпоредби в националното законодателство е 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 и критериите за
прилагането на тези режими. Преди приемането на Директива 2013/59/Евратом
действащите директиви в областта на радиационната защита изискваха само
уведомление и прилагане на лицензионен режим (издаване на лицензия или
разрешения) за дейности, при които радиационният риск за работници и лица от
населението не може да бъде пренебрегнат.
Съгласно Директива 2013/59/Евратом, всички дейности, свързани с планирано
облъчване, подлежат на уведомление. В зависимост от риска, асоцииран със
съответните дейности, регулаторният контрол може да се ограничи само до
уведомителен режим, съчетан с подходяща честота на инспекции. За дейностите,
определени изрично в чл. 28 на Директива 2013/59/Евратом, се прилага задължително
лицензионен режим. Съгласно чл. 27 на Директива 2013/59/Евратом всяка държавачленка на Европейския съюз може по своя преценка да въведе в националното
законодателство регистрационен или лицензионен режим за дейностите, извън
обхвата на чл. 27 и чл. 28 на Директива 2013/59/Евратом. Съгласно чл. 26 на
Директива 2013/59/Евратом, дейностите с пренебрежим радиационен риск подлежат
на освобождаване от регулаторен контрол, т.е. за тях не се прилага уведомителен,
регистрационен или лицензионен режим.
В съответствие с това, с § 4 и § 18 на Закон за изменение и допълнение на
Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗИД ЗБИЯЕ) се въвеждат
изисквания за освобождаване от регулаторен контрол, съответно за останалите случаи
се въвеждат изисквания за уведомление, регистрация и издаване на лицензии и
разрешения за дейности, които са в обхвата на ЗБИЯЕ. Предложените промени са в
пълно съответствие с чл. 24 на Директива 2013/59/Евратом, който въвежда принципа
за степенуван подход при осъществяване на регулаторен контрол. Промените са в
съответствие и с изискванията на чл. 26, чл. 27 и чл. 28 на Директива 2013/59/Евратом
и със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД). С оглед тези промени, с § 2 на ЗИД
ЗБИЯЕ се предлага в чл. 5 на ЗБИЯЕ правомощията на председателя на Агенцията за
ядрено регулиране да се допълнят с правомощия за издаване, прекратяване и
отнемане на удостоверения за регистрация.
С предложеното в § 18 на ЗИД ЗБИЯЕ изменение на чл. 56 от ЗБИЯЕ се определят
конкретно дейностите, които подлежат на уведомление или на регистрация. Предлага
се уведомление да се изисква за дейности:

с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, определени
в наредбата по чл. 26, ал. 5;
- по управление на материали, произхождащи от обекти за добив и преработване
на руда, съдържаща естествен уран или торий, когато облъчването не може да
бъде пренебрегнато от гледна точка на радиационната защита;
- при които облъчването от радон на работни места не може да бъде
пренебрегнато от гледна точка на радиационната защита, в случаите,
определени в наредбата по чл. 26, ал. 3;
- при които вероятността за увреждане на здравето е незначителна
(радиационният риск е незначителен), когато са изпълнени условията,
определени с наредбата по чл. 26, ал. 3.
Предлага се регистрация да се изисква за следните дейности:
- работа с ИЙЛ с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания,
строителни и ремонтни дейности и услуги;
- използване на източници на йонизиращи лъчения за немедицински образни
изследвания.
Въвеждането на уведомителен режим за дейности при управление на
материали, произхождащи от обекти за добив и преработване на руда, съдържаща
естествен уран или торий, и облъчване от радон на работни места, ще даде
възможност на контролните органи да извършват инспекции. Освен това, в
съответствие с чл. 54 и чл. 100 на Директива 2013/59/Евратом, при ситуации на
съществуващо облъчване и облъчване от радон на работни места, контролните органи
ще имат възможност да предписват мерки за радиационна защита, когато е
необходимо.
В § 8 на ЗИД ЗБИЯЕ, съобразно с изискванията на чл. 16 от ЗОАРАКСД, е
предложена уредба на основните положения на регистрационния режим.
Ограниченията спрямо лицата, които могат да бъдат регистрирани, са аналогични с
тези, установени спрямо лицата, извършващи дейности, за които се изисква лицензия
или разрешение. Предвижда се регистрация да се отказва на лица:
- които не отговарят на законовите изисквания;
- които са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;
- които са в ликвидация.
Предвидено е председателят на Агенцията за ядрено регулиране да извършва
регистрация, съответно да издава удостоверение за регистрация в едномесечен срок.
Съдържанието на удостоверение за регистрация и срока на валидност на
удостоверение за регистрация са посочени в § 9 и § 10 на ЗИД ЗБИЯЕ. С § 11 се
въвеждат разпоредби за прекратяване на действието на удостоверение за регистрация.
С § 12 на ЗИД ЗБИЯЕ се въвеждат разпоредби за отнемане на удостоверение за
регистрация.
Редът за извършване на регистрация ще бъде детайлизиран допълнително в
наредбата по чл. 26, ал. 1 от ЗБИЯЕ.
С § 34, ал. 2 на ЗИД ЗБИЯЕ се предлага въвеждане на такса за извършване на
регистрация в размер на 100 лева за всяка година от срока на регистрация, която ще се
прилага до изменение на тарифата по чл. 28 от ЗБИЯЕ.
С § 5 на ЗИД ЗБИЯЕ се предлгат изменения в чл. 15 на ЗБИЯЕ, с които се
разширява обхвата на дейностите, подлежащи на лицензионен режим, в съответствие
с императивните изисквания на чл. 28 и с правната възможност по чл. 27 от Директива
2013/59/Евратом (“Държавите членки могат да изискват регистрация или
-

2

лицензиране за други видове практики”). Предлага се да се изисква лицензия от
председателя на Агенция за ядрено регулиране за дейности по:
- експлоатация на обекти за добив и преработване на руда, съдържаща естествен
уран или торий;
- техническа ликвидация на обекти за добив и преработване на руда, съдържаща
естествен уран или торий.
Във връзка с това е предвидено с отделна наредба да бъдат осъвременени
нормите за радиационна защита при техническа ликвидация на последствията от
добива и преработката на уранова руда.
С Постановление № 163 на Министерския съвет от 20.08.1992 г. дейностите по
добива и преработката на уранова суровина са прекратени. С Постановление № 74 на
Министерския съвет от 27.03.1998 г. са регламентирани дейностите по ликвидиране
на последствията от добива и преработката на уранова руда. Въвеждането на
изискване за лицензия за дейности по експлоатация и техническа ликвидация на
обекти за добив и преработване на уранова руда, предвиден в § 5, т. 1, буква „в“ на
ЗИД ЗБИЯЕ, ще позволи да се осъществява регулаторен контрол, без негативни
въздействия от икономически, социален или друг характер.
В съответствие с чл. 28, буква „в“ от Директива 2013/59/Евратом в § 5 на ЗИД
ЗБИЯЕ се предлага въвеждане на лицензионен режим за производство на
потребителски продукти, включително на медицински изделия по смисъла на Закона
за медицинските изделия, чрез добавяне на радиоактивни вещества.
В съответствие с чл. 27 на Директива 2013/59/Евратом и отчитайки опита по
прилагането на ЗБИЯЕ, с § 5 на ЗИД ЗБИЯЕ се предлагат допълнително дейности, за
които да се изисква разрешение от председателя на Агенцията за ядрено регулиране:
- извършване на промени, водещи до изменение на условията за извеждане от
експлоатация на ядрени съоръжения;
- изменения на вътрешните правила за осъществяване на дейността, приложени
към лицензията за извеждане от експлоатация;
- извършване на промени в предвидени по проект конструкции, системи и
компоненти, свързани с радиационната защита в обекти с източници на
йонизиращи лъчения;
- строителство, монтаж и предварителни изпитвания на обект с източник на
йонизиращо лъчение, с изключение на случаите, които подлежат на
уведомление;
- възстановяване на терени, замърсени с радиоактивни вещества.
С § 5 на ЗИД ЗБИЯЕ се предвижда в чл. 15, ал. 4, т. 13 на ЗБИЯЕ да отпадне
текстът “когато те не представляват изделия с двойна употреба по смисъла на
Закона за експортния контрол на оръжие и изделия и технологии с двойна
употреба”. Новият Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и
на изделия и технологии с двойна употреба, обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2011 г., в сила от
30.06.2012 г., не разглежда внос и износ на източници на йонизиращи лъчения.
С предложените в § 7 на ЗИД ЗБИЯЕ промени в чл. 17 на ЗБИЯЕ се въвеждат
изискванията на чл. 21 от Директива 2013/59/Евратом, като се забранява
повишаването на активността на продукти като храни, играчки и лични украшения
чрез добавянето на радиоактивни вещества или активирането им при производството.
Във връзка с предложеното въвеждане на уведомителен режим и
регистрационен режим, в § 14 на ЗИД ЗБИЯЕ се предвижда промяна на чл. 27 на
ЗБИЯЕ, като се въвежда публичен регистър за:
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лицата, които са направили уведомление за дейности по чл. 56, ал. 2 на ЗИД
ЗБИЯЕ, включително съответните дейности;
- издадените удостоверения за регистрация по чл. 56, ал. 3 на ЗИД ЗБИЯЕ,
включително съответните дейности.
С § 21 на ЗИД ЗБИЯЕ се предвижда отпадане на служебното съгласуване с
министъра на здравеопазването преди издаване на лицензия за използване на ИЙЛ за
медицински цели. Предложената промяна е продиктувана от необходимостта да се
облекчи административната тежест, респективно да се облекчи процедурата по
издаване на такава лицензия. Министърът на здравеопазването може да осъществява
контрол по използването на медицинската радиологична апаратура в съответствие със
Закона за здравето и подзаконовите актове по неговото прилагане. В този смисъл са и
предложените промени в Закона за здравето по-долу.
В § 24 на ЗИД ЗБИЯЕ е предложена промяна в чл. 99 на ЗБИЯЕ по отношение
на контрола на ядрената безопасност, физическата защита и радиационната защита,
съобразно с изискванията на Директива 2013/59/Евратом. Предвидено е председателят
на Агенцията за ядрено регулиране да утвърждава програми за инспекционната
дейност и да дава обобщена информация за изпълнението на тази дейност с
ежегодния доклад до Министерски съвет.
С предложените в § 28 и § 29 на ЗИД ЗБИЯЕ промени в чл. 138 и чл. 150 на
ЗБИЯЕ се предвижда административнонаказателна отговорност при извършване на
дейности без регистрация и налагане на принудителни административни мерки
„спиране“ или „ограничаване“ на дейността, за която е подадено уведомление или е
извършена регистрация.
В § 26 на ЗИД ЗБИЯЕ се предлага отмяна на разпоредбата по чл. 111 на
ЗБИЯЕ, която предвижда приемането на наредба, определяща условията и реда за
определяне на размерите, границите и режима на зоните с особен статут, забраните и
ограниченията по чл. 109, ал. 2, както и методиката за оценка на обезщетенията за
претърпени вреди по чл. 110 на ЗБИЯЕ. С наредбата се определят условията и редът
за определяне на размерите, границите и режима на зоните с особен статут, което
противоречи на останалите разпоредби в глава шеста на ЗБИЯЕ. Съгласно чл. 105, ал.
2 на ЗБИЯЕ зоната за превантивни защитни мерки е територия с особена
териториално-устройствена защита по Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Обхватът и режимът на зоната за превантивни защитни мерки се определят с
устройствена схема и план – т.е по реда на ЗУТ и наредбите по прилагането му. От
друга страна забраните и ограниченията ясно са определени в чл. 109 на ЗБИЯЕ. В
този смисъл останалият текст на глава шеста на ЗБИЯЕ е напълно достатъчен за
определяне режима на зоните и чл. 111 следва да отпадне.
Във връзка с отпадането на чл. 111 от ЗБИЯЕ, в § 27 на ЗИД ЗБИЯЕ се
предлага да се направи следната промяна в чл. 123 на ЗБИЯЕ: след думите
„аварийната готовност“ да се добавят думите „и изискванията относно зоните за
аварийно планиране“, с което да се разшири обхвата на наредбата.
В § 33 на ЗИД ЗБИЯЕ е въведено изискване за последователност при издаване
на актове за дейности по изграждането на ядрени съоръжения по ЗБИЯЕ и Закона за
устройство на територията. Такава разпоредба е била предвидена в отменената
Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи. В новата Наредба за
осигуряване безопасността на ядрените централи, приета през 2016 г., разпоредбата е
отпаднала поради обстоятелството, че няма пряко отношение към предмета на правно
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регулиране на същата наредба. Логичното място на въпросните норми е в закона,
който съдържа разпоредби относно изграждането на ядрени съоръжения.
С § 36 на ЗИД ЗБИЯЕ (ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ) се
предлагат изменения и допълнения в Закона за здравето, като се предлага въвеждане
на регистрационен режим за лица, извършващи изпитване за качеството на
медицинската радиологична апаратура. Към момента редът и условията за тази
дейност са определени в Наредба № 30 за условията и реда за осигуряване защитата
на лицата при медицинско облъчване, но същите не са изчерпателни и не покриват
изискванията на ЗОАРАКСД.
В § 36, т. 4 на ЗИД ЗБИЯЕ се предлага изпитването на качеството на
медицинската радиологична апаратура да се извършва от еднолични търговци или
юридически лица, които са получили удостоверение за регистрация от министъра на
здравеопазването. С предвидените изменения се урежда създаването и съдържанието
на регистър на лицата, получили удостоверение за регистрация за извършване на
дейности по изпитване качеството на медицинската радиологична апаратура.
Посочени са изисквания за съдържание на заявление за вписване в регистъра и
приложенията към него, като е предвидено министърът на здравеопазването да се
произнесе по заявлението в едномесечен срок.
С предложените промени в Закона за здравето се изпълняват изискванията на
Директива 2013/59/Евратом, отнасящи се до медицинско наблюдение на
професионално облъчвани лица. Оценката на медицинската пригодност на лицата,
работещи с ИЙЛ, позволява да се установи здравното им състояние по отношение на
пригодността на същите да изпълняват възложените им задачи. Медицинското
наблюдение включва първоначален медицински преглед преди назначаване на
работа. В § 36, т. 2 на ЗИД ЗБИЯЕ се предвижда оценката на медицинската
пригодност на лица, работещи в среда на йонизиращи лъчения да се осъществява от
лекари от Национален център по радиобиологи и радиационна защита (НЦРРЗ) с
придобита специалност по радиобиология или радиационна хигиена или от лекари от
лечебни заведения, които отговарят на изискванията, регламентирани с наредба на
министъра на здравеопазването, както и реда за обжалване на тези оценки пред
комисия за медицинска пригодност в НЦРРЗ.
С § 36, т. 3 на ЗИД ЗБИЯЕ се предлага да отпадне чл. 65, ал. 2 от Закона за
здравето. Дейностите свързани с медицинското осигуряване на лица от населението,
заболели в резултат на радиационна авария или радиационно замърсяване на околната
среда, и реда и начина за провеждане на тяхното лечение е регламентирано с други
нормативни актове, обхващащи други случаи на заболявания, поради което не е
необходимо да се издава специален нормативен акт в тази област. Предвидено е
специфичните изисквания за медицинско наблюдение на лица, пострадали от
радиационна авария или терористичен акт, както и условията и реда за медицинско
осигуряване и здравни норми за защита в случаи на радиационна авария, да бъдат
определени в наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето.
С § 36, т. 5 на ЗИД ЗБИЯЕ се предлага изменение на чл. 67 от Закона за
здравето. Предвидено е при извършване на образни изследвания с ИЙЛ с
немедицинска цел да се прилага принципа за обоснованост на облъчването, съобразно
чл. 22 от Директива 2013/59/Евратом. Случаите, в които ще се допуска извършване на
немедицински образни изследвания, както и условията и редът за провеждането им,
ще се определят с наредба на министъра на здравеопазването, министъра на
финансите и министъра на правосъдието. В § 30, т. 2 на ЗИД ЗБИЯЕ се предлага
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дефиниция на термина “немедицинско образно изследване”, въведен с Директива
2013/59/Евратом.
Предложените разпоредби в § 1 до § 36 на ЗИД ЗБИЯЕ са в пълно съответствие
с разпоредбите на Директива 2013/59/Евратом и са съобразени с действащото
българско законодателство в областта на радиационната защита. Приемането на ЗИД
ЗБИЯЕ ще допринесе за надграждане и усъвършенстване на националната
регулаторна инфраструктура за осигуряване на радиационна защита при
професионално облъчване, медицинско облъчване и облъчване на лица от
населението. Ще се повиши ефективността на регулаторния контрол и радиационния
мониторинг при ситуации на планирано, съществуващо и аварийно облъчване, които
са в обхвата на Директива 2013/59/Евратом. Приемането на Закон за изменение и
допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия ще има
положително въздействие като цяло, включително положителен икономически
ефект, върху заинтересованите лица, чиито дейности са свързани с използването на
ядрената енергия и йонизиращите лъчения. Въвеждането на регистрационен и
уведомителен режим ще доведе до значително ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху стопански дейности, в съответствие
със ЗОАРАКСД.
Транспонирането на Директива 2013/59/Евратом в пълен обем ще приключи
след приемането на наредбата по § 13, т. 2 на ЗИД ЗБИЯЕ и приемането на
предвидените изменения и допълнения в съответните нормативни актове по
прилагане на Закона за здравето.

6

