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1. Състояние на ядрения закон 

Новият ядрен закон бе одобрен от Министерски съвет на 4 април 2002 г. с няколко 
допълни бележки. Всички бележки бяха внимателно разгледани и отчетени от 

Работната група, като беше изготвен проект на окончателна редакция. На 19 април 

2002 г. законопроектът беше внесен от Министерски съвет в Народното събрание за 
обсъждане (на две четения) и приемане. Очаква се приемането на първо четене в 

Народното събрание да бъде на 15 май 2002 г. и законът да бъде приет и 
обнародван до края на м. юни 2002 г. 

 

2. Кратко описание на закона 
Законът урежда обществените отношения, свързани с използването на ядрена 

енергия и източници на йонизиращи лъчения в България. Той обхваща също 

безопасното управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци. 
Законопроектът е в съответствие с международните конвенции и споразумения, 
подписани от Република България, директивите на ЕС и документите по безопасност 

на МААЕ. 
 Законът дава разпоредби относно: 

- принципите за ядрена и радиационна безопасност; 

- регулиращ контрол; 

- отговорностите на лицензиантите; 

- безопасното управление на РАО и ОЯГ; 

- физическата защита и осигуряване на гаранциите за неразпространяване; 

- аварийното планиране и готовност; 

- гражданска отговорност за ядрена вреда; 

- принудителни мерки и др.  
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Някои от основополагащите разпоредби на закона са:  

- няма държавен монопол върху използването на ядрената енергия; 

- всички дейности могат да се осъществяват само след издаване на лицензия от 

регулиращия орган; 

- лицензии ще се издават за дългосрочна работа (до 10 години) и разрешения за 

отделни дейности – за АЕЦ подновяването на лиценизията ще се предшества от 

периодичен преглед на безопасността; 

- регулиращият орган се реорганизира в Агенция за ядрено регулиране, като 

нейният председател ще се назначава с петгодишен мандат и само за  два мандата; 

- повече няма да съществува държавен комитет; 

- финансовата независимост на Агенция е осигурена до максимално възможна 

степен в рамките на националното законодателство; 

- създава се държавно предприятие за безопасно управление на РАО и ОЯГ и, в 

частност, за безопасно погребване; 

- създават се два фонда за осигуряване на финансирането на управлението на 

РАО и безопасно извеждане от експлоатация; 

- глава 10 регулира въпросите на гражданската отговорност. 
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