
СЕКТОР “ЯДРЕНА БЕЗОПАСНОСТ” 
 

Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни институционални 
изисквания, поставени от законодателството 
на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи 
Забележка 

1 2     3 4 5 6

 
ОСНОВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ 
СТРУКТУРИ, НЕОБХОДИМИ ЗА 
ПРИЛАГАНЕТО НА ДОСТИЖЕНИЯТА НА 
ПРАВОТО НА ЕС  

По постигането и поддържането на 
съответствие с правото на ЕО по отношение 
на ядрената безопасност и радиационната 
защита следва да се работи системно и 
ефективно така, че свързаните с тази 
дейност административни задължения и 
разноски да се минимизират. От тази гледна 
точка страните-кандидатки следва да се 
стремят към съсредоточаване на усилията 
си върху онези въпроси и изисквания, които 
са фундаментални за сближаването в този 
сектор и, по-специално, да подсигурят: 

    

 
• една единствена правителствена 

институция да бъде натоварена с 
цялостната отговорност за планиране 
и управляване на процеса за постигане 
на съответствие с всяка една директива 
и регламент за този сектор; 

    

 
• въвеждането на механизми за 

ефективното привличане и участие на 
всички други органи и заинтересувани 
групи със съществена роля или функции 
по отношение на ядрената безопасност 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни институционални 
изисквания, поставени от законодателството 
на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи 
Забележка 

и радиационната защита (като 
технически консултативен орган по 
отношение на стандарти за 
радиационна защита, работодатели, 
наемници, обществеността, изследо-
вателски институти и частния сектор –
чрез предоставяне на услуги);        

 
• създаване на подходящи регулаторни 

агенции или компетентни органи, при 
ясно дефиниране на съответните им 
функции и правомощия. Те може да 
включват: агенции, работещи за 
централното правителство (например, 
специалисти от атомната енергетика 
или от екологична регулаторна агенция), 
регионални и местни власти, здравни 
служби (служби по опазване на 
здравето на работното място, 
дозиметрични служби и служби за 
лекарски контрол, обществени или 
частни); 

    

 
• подходящо използване на ресурсите и 

експертизата на частния сектор.     

Издаван
е на 

разреше
ния и 

лицензии 
и 

въвежда
не на 
режими 

на 
територи

Директива 96/29, чл.4 и чл..5 
Лицензиране 

1. Освен в случаите, посочени в този 
член, всяка страна-членка трябва да 
изисква предварително лицензиране за 
следните практични дейности: 

(а) експлоатация и извеждане от 
експлоатация на който и да е обект от 
ядрения горивен цикъл и провеждане и 
ликвидиране на уранодобива; 

(b) умишлено добавяне на радиоактивни 

Закон за 
безопасно 

използване на 
ядрената 
енергия 

(ЗБИЯЕ) 

(ДВ, бр.63 от 
2002 г.) 

Председателят 
на Агенцията за 

ядрено 
регулиране 

Чл.5 Председателят на агенцията: 

2. издава, изменя, допълва, подновява, прекратява и 
отнема лицензии и разрешения за безопасно 
осъществяване на дейностите по този закон. 

3. осъществява контрол по спазване на изискванията и 
нормите за безопасното използване на ядрената енергия и 
йонизиращите лъчения, управлението на радиоактивните 

отпадъци и отработеното гориво и на условията на 
издадените лиценции и разрешения. 
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ионални 
дейности 

Директни или индиректни институционални 
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Забележка 

и вещества при производството и 
преработката на медицински изделия и 
вноса или износа на такива стоки; 

(c) умишлено добавяне на радиоактивни 
вещества при производството и 
преработката на потребителски стоки и 
вноса или износа на такива стоки; 

(d) умишлено предписване на 
радиоактивни вещества на лица и, 
дотолкова, доколкото засяга лъчезащитата 
на хора, на животни за целите на 
медицинска или ветеринарна диагностика, 
лечение или научни изследвания; 

(е) употребата на рентгенови апарати или 
радиоактивни източници за промишлена 
радиография или преработка на продукти 
или научни изследвания върху облъчването 
на лица за лечение и използуването на 
ускорители с изключение на електронни 
микроскопи; 

2. Предварително лицензиране може да 
се изиска за практически дейности, 
различни от тези, упоменати в алинея 1. 

4. издава и отнема  удостоверения за правоспособност 
за работа в ядрени съоръжения или с източници на 

йонизиращи лъчения. 

 
3. Страни-членки могат да уточнят, че 

определена дейност не изисква 
лицензиране когато: 

(а) в случая на дейностите, описани в 
алинея 1 (а), (с) и (е), дейността е 
освободена от уведомяване; или 

(b) в случаи, когато един ограничен риск 
от облъчване на хора не изисква 
непременно изучаването на индивидуални 
случаи, дейността се изпълнява в 
съответствие с условията, установени от 
националното законодателство. 
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ионални 
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Директни или индиректни институционални 
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Функции на компетентните органи 
Забележка 

 
Лицензиране и освобождаване за 

погребване, рециклиране или повторна 
употреба 

1. Погребването, рециклирането или 
повторната употреба на радиоактивни 
вещества или материали, съдържащи 
радиоактивни вещества, получени в 
резултат на каквато и да е дейност, която е 
предмет на уведомяване или лицензиране 
се подлагат на предварително лицензиране.

2. Обаче погребването, рециклирането 
или повторната употреба на такива 
вещества или материали могат да бъдат 
освободени от изискванията на тази 
Директива при условие, че те са в 
съответствие с нивата на освобождаване, 
установени от националните компетентни 
органи. Тези нива на освобождаване трябва 
да следват основните критерии, 
използувани в Допълнение I и трябва да 
вземат под внимание всяка друга 
техническа насока, предоставена от 
Общността. 

    

Инспекци
и и 

налагане 
на 

законоде
телствот

о 

Директива 96/29, чл.38 
Задачи на страните-членки по 

отношение на защитата  
на облъчваните работници 

1. Всяка страна-членка трябва да създаде 
система или системи за инспекция за да 
наложи мерките, предприети в съответствие 
с тази Директива и да предприеме мерки за 
наблюдение и намеса при необходимост. 

 

Закон за 
безопасно 

използване на 
ядрената 
енергия 

(ЗБИЯЕ) 

(ДВ, бр.63 
от 2002 г.) 

Председат
елят на 

Агенцията за 
ядрено 

регулиране 

Чл.5 Председателят на агенцията: 

3. осъществява контрол по спазване на изискванията и 
нормите за безопасното използване на ядрената 
енергия и йонизиращите лъчения, управлението на 
радиоактивните отпадъци и отработеното гориво и на 
условията на издадените лиценции и разрешения. 

Чл.100 (1) Председателят на агенцията 
упълномощава определени длъжностни лица от 
администрацията на агенцията да осъществяват контрол 
по този закон в съответствие със своите правомощия. 
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Оповестя
ване на 
други 

държави, 
информи
ране на 
обществ
еността, 
осигуряв
ане на 

процедур
и за 

обществ
ено 

участие 

 
Закон за 
безопасно 

използване на 
ядрената енергия

(ЗБИЯЕ) 

(ДВ, бр.63 от 
2002 г.) 

Председателят 
на Агенцията за 

ядрено 
регулиране 

Чл.5 Председателят на агенцията: 
13. изпълнява функциите на централен орган и пункт за 
връзка за уведомяване при авария и оказване на помощ
съгласно Конвенцията за оперативно уведомяване при 
ядрена авария и Конвенцията за помощ в случай на 
ядрена авария или радиационна аварийна обстановка; 
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