СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ
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1. относно ЗИД ЗБИЯЕ: Липсва таблица за съответствие с Директива Не
се Предлаганите промени в ЗБИЯЕ не са
2013/59/Евратом, тъй като част от предложените изменения са приема
свързани с изпълнение и прилагане на
обвързани конкретно с изисквания на директивата;
актове на Европейския съюз. Не е
необходима таблица за съответствие с
правото на Европейския съюз.
Предложените изменения не са обвързани с
промени, касаещи разпоредби на Директива
2013/59/Евратом.
2. относно §2: Предложената редакция на чл. 16, т. 16 се отнася Не
се
единствено до „площадка“, а до момента това изискване е било и за приема
зоната за превантивни защитни мерки и за зоната за неотложни
защитни мерки.
Направената редакция, в която се предлага конкретните зони да бъдат
заменени с „околна среда“ би създала доста неясноти относно
конкретния обхват на задълженията на лицата, извършващи дейности
в които се използва ядрена енергия;

Съгласно чл. 16, т. 2 от ЗБИЯЕ лицата,
които извършват дейности по използването
на ядрената енергия и с източници на
йонизиращи лъчения и по управлението на
радиоактивните отпадъци и отработеното
гориво,
са
длъжни
да
извършват
мониторинг
на
радиационните
характеристики на околната среда. Затова в
т. 16 на чл. 16 от ЗБИЯЕ е необходимо да се
използва същият термин „околна среда“.
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3. относно §8: В предложеното изменение на чл. 66, ал. 2 се Не
се
предвижда да отпадне участието на представител на агенцията. За приема
това предложение не са посочени конкретни мотиви, поради което
следва да бъдат посочени такива, от които до е видно защо се
предлага такова изменение;

Председателят
на
АЯР
определя
участниците
във
всяка
една
квалификационна изпитна комисия, според
конкретния
случай.
Предложеното
изменение на чл. 66, ал. 2 не означава
отпадане на представител на Агенцията за
ядрено регулиране в квалификационите
изпитни комисии.

4. относно §9 и §10: С предложения проект се предвижда да отпадне Не
се
глава шеста от ЗБИЯЕ, като част от изискванията бъдат систематично приема
посочени в глава осма. При така предложените промени отпадат някои
забрани и ограничения от текста, които липсват в новия текст на глава
осма. Предложените изменения засягат политиките в областта на
околната среда, устройство на териториите и др.
Въведените забрани и ограничения с чл.109, ал.1 и 2, които с проекта
се предвижда да отпаднат, ще създадат пропуски в цялостното
законодателство, тъй като такива не са предвидени в другите
специализирани закони.
Считам, че отпадането на забрани, чието систематично място е
именно в ЗБИЯЕ, тъй като касаят материята уредена с този закон,
следва да бъдат предвидени в преходните и заключителни разпоредби
като допълнение на съответните други закони, в случай че се приеме
да отпаднат изцяло от ЗБИЯЕ;

Механизмите и реда за налагане на
ограничения по използване на земите,
горите и водните обекти на територията на
зоната за превантивни защитни мерки са
определени на законово ниво със Закона за
устройство на територията, Закона за
защита при бедствия, Закона за опазване на
земеделските земи, Закона за горите, Закона
за водите и Закона за кадастъра и имотния
регистър.
Механизмите и редът за учредяване на
право на ползване или право на строеж, за
отчуждаване на земи и за обезщетения са
определени
със
ЗУТ,
Закона
за
собствеността, Закона за държавната
собственост,
Закона
за
общинската
собственост, Закона за обезщетяване на
собственици на одържавени имоти, Закона
за собствеността и ползуването на
земеделските
земи
и
Закона
за
възстановяване на собствеността върху
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горите и земите от горския фонд. Промяната
на предназначението на територии и на
поземлени имоти с цел изграждане на
сгради, постройки, мрежи и съоръжения се
извършва въз основа на влязъл в сила
подробен устройствен план при условията и
по реда на ЗУТ.
Отпадането на разпоредбите по чл. 109,
алинеи 1 и 2 от ЗБИЯЕ не влияе по никакъв
начин на установените законови механизми
и ред за налагане на ограничения и забрани
в зоната за превантивни защитни мерки.

5. относно §10: С предложеното изменение на чл.117, ал.1, където се Не
се
въвежда изискването за „степенуван подход“ следва да бъде ясно приема
описано, предвид факта, че касае мерки за аварийно планиране, които
са от компетентността на различни ведомства и организации и би
създало неяснота как да бъде изпълнявано от тях. Необходимо е да се
допълни, като се укаже какво представлява този „степенуван подход“,
за да не се подразбира и прилага по различен начин в практиката.

В съответствие с Указ № 883 за прилагане
на Закона за нормативните актове, не е
необходимо да се въвежда специално
определение за за “степенуван подход”, тъй
като в случая понятието е използвано в
общоприет смисъл.

6. относно чл. 117, ал. 3: Предложеният текст, отнасящ се до лицата Не
се
по ал. 1, които всъщност са лица, които осъществяват дейности по приема
въвеждане в експлоатация, експлоатация и извеждане от експлоатация
или дейности по производство, превозване, съхранение и използване
които представляват по своя характер физически и юридически лица
/лицензианти и титуляри на разрешения/ е доста неясно как точно ще
се координират в Единната спасителна система съгласно Закона за
защита при бедствия. Предложената редакция следва да бъде
прецизирана относно това, за какви конкретни „действия“ следва да се

Предложената формулировката на чл. 117,
ал. 3 от ЗБИЯЕ съвпада буквално с
формулировката, дадена в чл. 3, ал. 2 от
Закона за защита при бедствия.
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отнася, предвид факта, че в Закона за защита при бедствия има
предвидени само „дейности“;
7. относно § 12: С предложените допълнения на определения ще се постигне по-добро и ясно прилагане на изискванията на
законодателството и този подход следва да бъде поощряван и
подкрепян и занапред.
8. относно ЗИД на ЗБИЯЕ: Предложения проект за изменение и Приема
допълнение на ЗБИЯЕ с ПЗР предвижда промени в редица други се
по
закони, които са от компетентността на министъра на енергетиката и принцип
министъра на здравеопазването, като в същото време проекта е
изготвен и предложен само от АЯР. В мотивите и доклада следва да се
посочи и допълни междуведомствената съгласуваност или участието
на други експерти от съответните ведомства в работната група, която
е изготвила проекта, с което ще се демонстрира съгласуваността на
направените предложения засягащи съответните политики и
компетентни органи. Липсва и становище относно възможността ДА
за метрологичен контрол дали би успяла с наличните ресурси и
финансиране да изпълни тези нови дейности и задачи.

Съгласно чл. 32, алинея 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, членовете на
Министерския съвет съгласуват въпросите,
на които те са вносители, с останалите
министри.
Съгласно чл. 35, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, въпросите за
разглеждане от Министерския съвет се
внасят заедно с всички получени становища,
справка за отразяването им, както и справка
за съответствие с европейското право на
законопроектите и подзаконовите актове.
Предложенията в ЗИД ЗБИЯЕ не засягат
политиките на компетентните органи.
Предложенията на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор са
приети, като отпадат предвидените промени
в Закон за техническите изисквания към
продуктите.
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ДАМТН

9. В приложените доклади и мотиви се съдържа единствено Приема
информация, че за изпълнение на дейностите по проекта на акт не са се
по
необходими допълнителни разходи /трансфери/ други плащания по принцип
бюджета на АЯР, тъй като ще бъдат изпълнявани в рамките на
приетия бюджет на АЯР за съответната година. В същото време се
предвижда от дейността на АЯР да отпаднат конкретни задължения,
които да преминат към ДАМТН, но липсва информация дали това би
довело до допълнителни разходи п бюджета на ДАМТН. Ясно е, че
при отпадането на конкретни задължения, не биха възникнали нови
разходи за АЯР, но след като преминат към ДАМТН, то всяка нова
дейност сама по себе си изисква или налага правенето на
допълнителни разходи за да бъде изпълнявана от съответния орган,
който е на бюджетна издръжка;

Предложенията на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор са
приети, като отпадат предвидените промени
в Закон за техническите изисквания към
продуктите.

10. относно Проект на Решение на МС: Предвид измененията Приема
засягащи дейности на министъра на енергетиката, министъра на се
по
здравеопазването, ДАМТН и АЯР, следва да се предвиди в т. 3 от принцип
законопроекта да бъде представен в Народното събрание и от другите
компетентни органи, освен от председателя на АЯР. Предложените
комплекси изменения засягат области на компетентност на различни
ведомства и не следва да бъдат представяни само от един от
компетентните органи.

Решението е част от документите по чл. 32
от
Устройствения
правилник
на
Министерския съвет и на неговата
администрация. С оглед на правомощията
на председателя на АЯР и спецификата на
разглежданата материя е целесъобразно
законопроектът да се представи в
Народното събрание
от председателя
наагенцията.
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