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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на

допълнителни разходи по бюджета на Агенция за ядрено регулиране за 2015 г.
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, внасяме за разглеждане в Министерския съвет проект на
постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Агенция за ядрено регулиране за 2015 г.
Агенцията за ядрено регулира (АЯР) е органът, представляващ Република България
на международно ниво в областта на мирното използване на ядрената енергия.
Република България е съучредител на Международната агенция за атомна енергия и
е представлявана в тази структура от АЯР. В момента се изпълнява поредната двугодишна
програма на Департамента за техническо сътрудничество (2014-2015), в която България
участва с четири национални проекта в областта на ядрената безопасност, ядрената
енергетика, медицината и селското стопанство. Регионалните проекти, в които участва
страната ни в тази програма са 49.
АЯР членува и в Обединен институт за ядрени изследвания, разположен в гр. Дубна,
Руска Федерация. Чрез активното участие в Института, свързано с обучение и обмен на
кадри, избор на тематики, доставки на експериментална техника и т.н., физиката на ядрото
и елементарните частици, теоретичната физика, неутронната физика, ядрената
електроника, приложната математика и информатика, редица приложни ядрени методи се
развиват в мащаби, превъзхождащи тези в съседни страни и се открива възможност за
участие в европейските научни структури.
Членският внос на Република България в Международната агенция за атомна енергия
и Обединения институт за ядрено изследвания се заплаща ежегодно от бюджета на
Агенцията за ядрено регулиране. Основната част от членския внос за 2015 г. е в щатски
долари (1 721 600 щ.д.). При разработване на проекта на бюджета на АЯР за 2015 г.,
спазвайки макроикономическите показатели, са заложени средства за членски внос в
размер на 2 893 400 лв. при курс на щатския долар спрямо лева 1,47.
От началото на 2015 г. средния курс на щатския долар спрямо лева е 1,78. Това
води до увеличение на левовата равностойност на задълженията за членски внос на
Република България и съответно в средствата за членски внос по бюджета на АЯР за 2015
г. с около 500 хил. лв.
В утвърдения бюджет на Агенцията за ядрено регулиране с чл.38 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2015 г., разходите за членски внос са 73 %
от текущите разходи за ведомството (без разходите за персонал).
За да не се стигне до неизпълнение на международните задължения на Република
България в областта на безопасното използване на ядрената енергия, е необходимо да се
вземе предвид промяната в размер на членския внос за сметка на курсовите разлики.
За тази цел са необходими 500 000 лева, които се предлага да бъдат осигурени за сметка
на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2015 г.

Проектът на Постановление не е съпроводен със справка за съответствие с
европейското право, тъй като не се отнася до актове на Европейския съюз.
Проектът на Постановление на Министерския съвет е съгласуван в съответствие с
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Приложена е финансова обосновка по Приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1, т. 4, б.
“а” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед гореизложеното и на основание чл. 8, ал.2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагаме Министерският съвет да
разгледа и приеме предложения проект на Постановление за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Агенция за ядрено регулиране за 2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Агенция за ядрено регулиране за 2015 г.;
2. Съгласувателни становища на министерствата и справка за отразяване на
получените становища;
3. Финансова обосновка;
4. Съобщение до средствата за масово осведомяване;
5. Магнитен носител на материалите от 1-4.
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ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО КООРДИНАЦИЯ НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И
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