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квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на
удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка със същественото изменение на Закона за безопасно използване на
ядрената енергия (ЗБИЯЕ), обнародвано в ДВ бр. 80 от 2010 г., в Агенцията за ядрено
регулиране е направен преглед на действащите подзаконови нормативни актове по
прилагането му. Подготвени са проекти за изменение и допълнение на съответните
наредби, една от които е Наредба за условията и реда за придобиване на професионална
квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на
удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия, която предлагам на
Вашето внимание с настоящия доклад.
Докладът се внася на основание чл. 65, ал. 3 от ЗБИЯЕ, съгласно който
изискванията за издаване на лицензии за специализирано обучение и удостоверения за
правоспособност се определят с наредба, приета от Министерския съвет.
Предложените текстове в проекта на наредба са в съответствие както с актуалното
съдържание на ЗБИЯЕ, така и с Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 2013 г. за
определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи
от излагане на йонизиращо лъчение.
Проектът е съобразен също с актуалните документи на Международната агенция
за атомна енергия (МААЕ) в областта на обучението на персонала за дейности в ядрени
съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения.
Като нови моменти в Наредба за условията и реда за придобиване на
професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано
обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия могат
да бъдат посочени следните:
Прави се промяна в заглавието на нормативния акт, с цел неговото съкращаване,
като се предлага следната формулировка: Наредба за извършване на специализирано
обучение и за издаване на удостоверения за правоспособност за дейности в ядрени
съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения.
Във връзка с привеждането в съответствие с измененията на ЗБИАЕ от 2010 г. са
преработени текстовете, свързани с разграничаването на случаите, в които
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удостоверенията за правоспособност се издават от председателя на АЯР и от лицензирани
лица.
С предложенията за изменение на наредбата се урежда възможността за издаване
на удостоверения за правоспособност за работа в ядрени съоръжения и от лицата,
лицензирани за тази дейност по реда на ЗБИЯЕ.
Въвеждат се също така изисквания за признаване на правоспособност
“Квалифициран експерт по радиационна защита”, като са взети предвид и изискванията
на Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 2013 г. за определяне на основни норми на
безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо
лъчение.
В проекта също така са внесени изменения, свързани с отчитането на натрупания
опит от извършването на специализираното обучение - въвежда се нова категоризация на
дейностите с ИЙЛ, като групите са редуцирани до три (като в трета група са включени
само квалифицираните експерти по радиационна защита), а също така се променя общата
продължителност за първоначално и поддържащо специализирано обучение.
Предлага се също изменение на Приложение 1 от наредбата, което е свързано с
определянето на изисквания относно определени групи персонал, удостоверенията за
правоспособност на които се издават от председателя на АЯР. В приложението се
въвеждат изисквания за лицата, които изпълняват функции като инструктори на
пълномащабен симулатор, изменят се и се допълват изискванията към персонал на
изследователски реактор и други ядрени съоръжения.
С оглед удовлетворяване на препоръките, направени от проведената през 2013 г.
Integrated Regulatory Review Service (IRRS) мисия на МААЕ в България се предлага в
наредбата да бъде включено Приложение 2, в което са указани курсовете, които
задължително трябва да фигурират в учебните програми за първоначално обучение за
извършване на дейности с ИЙЛ за отделните групи.
Проектът на изменение и допълнение на наредбата съответства на българското и
европейското законодателство, като не съдържа разпоредби, транспониращи пряко актове
на Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с
европейското право.
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 Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
Във връзка с изискванията на Закона за нормативните актове и Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация комплектът от
документи, подготвени за внасяне в Министерския съвет е публикуван на интернет
страницата на Агенцията за ядрено регулиране и на Портала за обществени консултации.
Проектът за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за
придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за
специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на
ядрената енергия бе изпратен преди съгласувателната процедура по чл. 32 от УПМСНА за
преглед от организациите, извършващи специализирано обучение. По проекта постъпиха
становища и предложения, които в по-голямата си част са отчетени по подходящ начин.
Проектът на решение на Министерския съвет е съгласуван в съответствие с
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Направените бележки и предложения са отразени съгласно приложената справка.
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация моля за Вашето съдействие и съгласие
за внасяне за разглеждане в заседание на Министерския съвет на проект на постановление
за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за придобиване на
професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано
обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА
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