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1. Проблеи/проб:ге»и за решакаие: 

Описание "а .~сггстващата Наре.нба ;а аварийно и.гаиирапе и аварпггна i OIOBIJOCI ири ядреиа 
и радиациигниа аварии: 

Предмет на дейстеащата Наредба за аварийно планиpане и аварийна готовност при ядрена и 
радиационна авария e планирането, опpeделянетo и прилагането на действия и мерки за 

ограиииаване и лггквидиране на последствията от ядрена и радиационна авария. Наpeдбата 
oп ределя : 

- услoвията и редът за разрaботване на аварийни лланове; 
- лицата, които прилагат авapийните планове и техните задължения; 

V 

- деиствията и мeрките за ограничаване и ликвидиpане на последствията от ядрена и1и 

радиационна авария; 
- начините за информиpaне на населението; 
- peда за поддържaне м проверка на аварийнатa готовност; 
- рискови категории на обектите, съоръженмята и дейностите. както и класовeте на 

авaриите. 

След аварията в АЕЦ ..Ф' кугпи»а Даичи" бяха пpeразгледани изискванията в обласпа на 
аварийното планиране, готовност н реагиране в еветовен мащаб, като Европейската Комисия 
натiрави преглед за целесъобразност на съществуващата правна и peгулaторна рамка за 
безопасноc-гга на ядрените инсталации. B тази връзка една от лредпазните мерки, която следва да 
се създaде, e притежателите на лицензии да разработят лодходящи вътpeшни процедури и мерки за 
реагиране при извънpeдни ситуации, включително насоки за управление на тежки аварии ил" 

сходни мерки. за ефективно реагиране при авария c цел да ее предотвратят или ограничат 

последствията от нея. По-слецмално тези процедури ca насочени към аварии и тежки аварии, кои то 

биха могли да възникнат във вcякакъв експлоатационен режим, както и онези, които oбxващат и:iи 

ивреждат едиовременно няколко единиии. 

Междунаpoдната агениия за атомна енергия (МААЕ) също пpeразгледа изискванията в 

посочената област, в peзултат на което лре з 2015 г. издаде документ от серията на основните 

изисквания за безопасност (GSR Part 7) със заглавие „Аварийна готовност и реагиране при ядрена 
или радиационна авария", който включва изисквaния. покривaщи следните области: 



I . Определяне на критерии за аварийно планиране. 
?. Изисквания към зоните за аварийно планиране. 
3. Опрeделяне на критерии за пpeкратяване на аварията. 
4. Опрeделяне на критерии за прилагане на защитни мерки. 

За актуа7изиране на нирмативиите изисквания в областга на аварийното планиране и 
готовност беше гтреразгледана Наpeдбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена 
и радиационна авария. Извършеният преглед установи неoбходимocт от съществени промени 
както на съцнествувацхите изисквания, така и от въвежданe иа нови изисквания. 

Като причина могат да се посочат следните лримери: 
- Определените рискови категории не отpaзявaт в достатьчна етепен настьпилите лромени в 

изискванията в областга на аварийното планиране и готовност в световен машаб; 
- Дефинициите на зоните за аварийно планиране не ca достатьчно ясни както по отношение 

ка действията, които следва да се предприемат в техните граници, така и по отношение на 
потенциалното въздействие върхy лица от населението от тези зони при авария: 
Изискванията към разработването на вътpeшен авариен план не отчитат pазликите н 
отцелните рискови категории и не позволятт~тт прилагане на степенуван подход при 
осъществяване на аварийното планиране; 
Изискванията към съдържанието на вътрешен авариен план не включват отчитaнето на 
аварии и тежки аварии, които биха могли да възникнат във вcякакъв експлоатационен 
режим. както и онези, които обхващат или yвpeждат едновpeменно няколко единици; 

- Съществуващите критерии за намеса съществеио се различaват от международните 
изисквания в областга. като не отразяват настъпилите промени и не дефинират достатьчно 
ясно условията за пpeкpaтяване на авария. 

Жс;_таното положение e извършването на следните промени: 
да се обособят пет категории на аварийна готовност в съответствие c документ GSR Part 7 
„ Препоръки за безопасност при аварийната готовност и реагиране" на Междукародната 
агенция за атомна енергия (МААЕ), c прецизирани определения; 
да се прецизират опpeделенията на зоните за аварийно планираЕтс така, че да отчитат 
действията, които следва да се пpeдприемат в техните гpаници. и потеициалното 
въздействие върху лица от населениeто от тези зони при авария; 

- да се въведат изисквания и критерии за взимане на решение за прекpатяване на аварията; 
- да се въведат основни дозови критерии и оперативни нива за peагиране no отношение 

прилагането на защитни мерки при авария, които да отчитат изискванията за радиационна 
защита при ситуации на аварийно облъчваке; 
да се лрецизират изискванията за разрабoтване на вътpeшен авариен план така, че да бъдат 
съобразени c регламентираните категории на аварийна готовност и да позволявaт прилагане 
степенуван подход. Съдържанието на вътpeшен авариен план следва да отчита и аварии и 
тежки аварии, които биха могли да възникнат във вcякaкъв експлоатационен режим, както и 
такива, които обхващат или увреждат едновременио няколко единици; 

- да се въведат изисквания към разработването на авариен план за пpeвоз на радиоактивни 
вещества. 

1.1. 11pойte.1яи. »рпllзпШчаи'и 0111 нE-гъвьpшенствитa на Наредбата за авирийно планирине rr 
аварийна гитавнос»1 при хг)рени и раг)иацlптна авария: 

Въз основа на огтиеанието на съпtссгвУванюю положение. са гт:тевiтттфи[нирани ;‚ua скнЮнни 
upcxi:lе"а ;а решаване. както следва: 

Прол.iсм 1 

B действащата Наpeдба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и 
радиационка авария не се еъдържат достатьчно ясни и еднозначни изисквания към разработването 
на нъгреитен авариен "лап пи отноiпегтие на обхвата «а авариите. които слелва да се отчитат, коетo 
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e кепълнота на мерките за аварийна готовност и реагмране при авария и оказва влияние върх~ 
тяхната ефективност. 
Проблем 2 

B Наpeдбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария 
не се съдържат изисквания за разработвaнe на авариен план за прeвоз на радиоактивни вещества. 

Наличмето на авариен план e пpeдпoстaвкa за ефектп E3i io реагиране при авария c цел да се 

предотвратят или ограничат поеледетвията от нея. Липсата на изисквания към авариен план за 
превоз e нeпълнота на мерките за аварийна готовност и peагираие при авария. 

C оглед на изложените по-горе проблеми и необходимостга от извърпiване на еъи1естАсii}i 
промени, които засягат значителнa част от разпоpeдбите на действащата liаредба за авар1111но 

планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария, се пpeдлaга приеманетo на нюна 
Наpeдба за аварийно планиране и аварнйиа готовност при ядрена и радиациониа авария. 
1.2. Bi З.',').ж•но .az' e прпб-,елi,т►,,, г1а се реши в pcxiякtune тги сънцегптыуви,"ото зикинодипгеiство чрез 
про.их,ги в opганизацiгяiпа „c, jнибопга и/и7и чрез вьыеждане ни нови техно.тигични вЪ3.iа).жиисти 
Проблем 1 

Проблемът не може да бъде разрешен в рaмките на съществувaщото законодателетво чрез 
промяна в оргaнизацията на работа и/или чрез въвeждaне на нови технологични възможнocти, тьй 
като изискванията по отношение на обхвата на аварийните планове, разрабoтвaни от 
лицензиантите, се yстановяват чрез нормативни актове. 
Проб. iем 2 

Пocоченият проблем не можe да бъде разрешен в paмките на съществуващото 
законодателство чрез промяна в оргакизацията на работа и/или чрез въвеждане на нови 
технологични възможности, тъй като нaличието на подобен план e следствие от нормативно 
мзискване, също така изискванията по отношение на обхвата на аварпйните планове, разработвани 
от лицензиантите, се ' становяват чрез нормативни актове. 
1.3. 3aufo денс л,гсг,цсглп, ,юр.lяативни ри.ина не позво.тява реи'аваие на проfг. геиа/проб.те.иит(' 
Проблем 1 

Действащата нормативна рамка не позволявa peшаване на проблемите, тьй като не съдържа 
достатъчнo яcни и еднозначни изисквания по отношение на обхвата на авариите, които следвa да 
се отчитат прп разработването на съответния авариен план. 
Проблем 2 

J(ействащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема, тьй като не съдържа 
нормативни изисквания към разрaботвaнето на авариен план за пpeвoз. 
1.4. Задът.ж•и►пе.пгн де"' iпвия. nhnriJn„iцuЩH ппг нор.'гитивни агтове ОТ пг)-r,п•О,,•cг ‚i?k'ikl( 11.11' 
актове от привоп,о на ЕС 
Проблем 1 

Съгласнo ч_ it°н б, буква д), точка „ii" от Директива 2014/87/ЕВРАТОМ изискване към една от 
пpeдпазните мерки, който следва да създадаг притежателите на лицензии e да разрабoтят 
подходящи вътрешии процедури и мерки за реагиране при извънpeдни ситуации. включително 
насоки за управление на тежки аварии или сходни мерки. за ефективно реагиране при авария c цел 
да се предотвратят или огpaничar пocледиците от нея. Пo-специално, тези пpoцедури ca насочени 
към аварии и тежки аварии, които биха могли да възникиат във всякакъв експлоатациoнен режим. 
както и онези, които oбхващат или увpeждат едновременЕiо няколко единиi1и. 

Проблем 2 

Ра;норедбите на чл. 1 a.i. . , . н a:i. 4. т. 7 и т.17 от Закона за безопасно използване на 
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ядpeната еиергия изисквaт издаваие на лицензия за превоз на радиоактивни вещества, еъответно 

разрешение за превоз на ядрен материал или транзитен превоз на ядрен материал, радиоактивни 

отпадъци, отработено гориво или дрyги радиоактивни вещества. 

Съгласно член 101. aлинея 1, точка 15 и член 102, точка 8 от Наредбата за реда за издаване на 

лицензии и разрешения за безопасно излолзвaне на ядрената енергия, в рамките на лроиеса по 

издавaнe на разрешение за превоз на ядрен материал или лицензия за превоз на радиоактивни 
вещества се изисква пpeдставяне на авариен план за превоз. 

Съгласiго член 7, алииея 1 от Наредбата за yсловията и реда за извършвaнe на превоз на 
радиоактивни вещества e посочено, че мерките и действията за огpаничaванe и ликвидиране на 
поеледетвията от аварии при превоз на радиоактивни вещества се установявaт в аварийни планове, 
съставени за всеки превоз, съгласно изисквaнията на Наредбата за аварийно планиране и аварийна 
готовност при ядрена и радиационна авария. 

1.5. Дали са извърибеии пос.ледвиг.с'и оценки на иормативния акт ulu аннг'гизи за изпъ.чиениети Ha 

по.iитиката и какви ca резy.ттатите от тях 

He ca извършвани пocледващи оценки на въздействието на Наредбата за аварийно планиране 
и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария. 
1.1. Кратко опишете пргю.те.ма прооте.иите и причините за неговото1пингиото вьтникваие. lb въ'.иожност посочете чиг.тгжи СТОЙ НОС""'. 

1.2. Погочете вь:ио.жно ви е проб те.чьт да се реши в ра.ики►пе на сыцеетв► ваецото заксжодате.тетво чpeз пpa+гяиа в оргинитспциягпа на рагют.: 
U И7i' чркэ въве.ж дднг ни новы тWгно.то.>ичны вътиажиости (напрiсиер съвиегтни инспекции .не.ж•д" някпзко оp. ина и др.). 

1.3. Посоиете тащи да•ги тваи/агпа иор.иативна раика не позво.тява реигаваие на проб ie.wa "pod те.ците. 

1.4. Лосоче►пе тадъº жтгте.тиите действия, проиэтичащи от нор.иапшвни иктове гип по-висока степен ити алryпове о"' правото на Е('. 

1.5. Посочеп,е дпти са итвъри.ени пос.н>дваеци оценки ни иор.нативния акт ити ащтиаг 'а иlпъ.тнението на ►ю.таипыката и кикви са ре ?уРПФпИПН' г» п 

тяг'' 

2. Цели: 

Главните цели на предвидените промени в Наредбата за аварийно лланиране и аварийнa 
готовност при ядрена и радиационна авария са както следва: 

По I 1 роблем 1: 

Цел: Постигане на по-голяма ясиота и еднозначност в изискванията при разработване на авариен 
план за обхвата на авариите, които следва да се отчитат, което e предпоставка за ефективно 
реат кране при авария c цел да се предотвратят или ограничат последствията от вся. 

По Проблем 2: 

Цел: Установяваие на нормативни изискваиия към разработването на авариен план за превоз на 
ядрен материал, съoтвeтно радиоактивни вещества, транзитен превоз на ядрен материал. 
радиоактивни отпaдъци, отработено гориво или други радиоактивни вещества. Наличието на 
авариен плат e предпоставка за ефeктивно реагиране при авария c цел да се предотвратят илн 
ограничат последииите от иея. 

Поcочените цели съответстват на действащата стpатегическа рамка в Република Българ}ня и 
ca съобразени c политиката в областга на безопасното излолзване на ядpeната енергия и източни►1i1 
на йонизиращи лъчения. 

11гки'геп►с' «np.'ak' w"unre це.ти за реи,аване на прооте.исл "пробтемите, по възиаж'но иагг-конкпетен и изиернси начии, вк тючыте.тно иидикапгивен 
.рxfiuк '" и►н.нногпо пости.>ане. Це.тите е неоа"кодuно да са тгсоченгг к'.» реигаваиемо на про(йе.иа ""ай те.wите и да съотвепкгпват на 

сгегмтвагците стратегииески доа):иенти. 

З. Заинтересованы стран и: 

Проблем 1 

Заинтересовани стpaни от предвидените изменения нa Наредбата за аварийно планиране и 
аварийна готовност при ядрена и радиационна авария са всички лица, които извършват или 
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възнамеряват да извършват дейиости по въвеждане в експлоатаиия и eксплоатация на ядpeни 
съиръжения — ядрени централи. 

Към настоящия момент e налична една заинтересована страна. 

Лроблеи 2 

Заинтересовани страни от предвидените изменения на Наредбата за аварийно планиране и 
аварийна готовност при ядрена и радиационна авария са всички юридически лица и физически 
лица, които извършват или възнамеряват да извършват превоз на ядрен материал, съответнo 
радиоактивни вещества, транзитен превоз на ядрен материал. радиоактивни отпaдъци. отработено 
гориво или дрyги радиоактивни вещества на територията на Репyблика България. 

Към настоящия момент общият брой на юридическите лица и физическите лица. които притежават 
лицензия за превоз на радиоактивни вещества e 37. 

По отношение на еднократни дейности, свързани c превоз на ядрен материал и радиоактивни 
вещества, на годишна база се издават средно по 5 разрешения на юридически лица и физически 
лица. 

1lосочепге всичг,7г потынг'ни?ни зиггнтеlссовини стlхгни .уптг зсииипересОВИни страгиг /в pu+мите иа процеси по иивъриiване ни чскппгчнити 
п1н•гiвирите_тии чистич►ги пценкп ни въздействие►по и u.iu при о(5гцесгпвените кoнсrw,aцг» по 'ci. от Зaкoна за нориитиВнитe илтoвel. вър'}.

които п1нйго.жсеиияти "‚e пка.)'сип пряко из" кпсвено вьэ(Jегкпгвие 'r'i'n'ec в гнгдени пб.тист вcички преАприе.мачи. неправипн.згтве►ги ор.ани3ации. 
.Е)и.жцiани тe.гни пl)едставигпе.ти, гпцгж•ивни ор. пгпг сюи'ини и др.). 

4. Варианти на действие. Аиа лиз на въздействията: 

4.1. По проблем 1: 

Вариант 1 „Без действие": 
Описание: 

При този вариант се разi .лежда въздействието, когато не се приема проект на Наpeдба за 
аварийно планиране и аварийна готовност лри ядрена и радиационна авария. 

По:iожителни (иконоиически/социални/екологични) въздействия: 
Няма пoложителни въздeйствия при избора на този вариант. 

Iвърхi вснки заиггтерегована страна . /л пи зииипгересовани странггl 

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия: 
Акo не се разрабoтят нормативни изиcквания за обхвата на аварийния план, включително при 

едноврeменно увреждане на няка.лко единиц» и отчитанe на общия кyмулативен ефект, възниква 
риск лицензианта да не получи яснота и еднoзначнoст в изиcкванията при разработване на авариен 
план за обхвата на авариите, които следва да се отчетат, което e предпоставка за неефективио 
реагиране при авария. 

Посочeното отpицателно въздействие e значително ако не се разрабoтят нормативни 
изисквания за обхвата на аварий ния план, включитeлно при едновременно yвреждане на няколкo 
единици и отчитане на общия кумyлативен ефект. 
Специфични въздействия: 
Въздеiiствия върхy малките и средните предприятия: 

Няма да доведе до въздейcтвия върхy малките и сpeдни предприятия, включителнo 
задължения за такси, регулаторни режими. aдминистpативни услуги. 

Адмииистративна тeжест: 

Няма да доведе до административна тежест за лицензианта. 
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(въргl' вcяка заинтересована страна .уигга заинтересовано сип(кгни) 

1.1. Игиггнгггн' кичесмгвемо (при въ3иожност и ко.тичествеио.) всички знацнте.змг потеицгигтяи икыю.иггческн. соцгкгзни и екато.'ггчни въздействия 

вкзхгнгнц• гип върп• всяка заинтересовани страни q"na зиинтересовини спгрдни. 1lецгсиете кои въэдействнгя се очакви г1а бъдат зиачите.зни и кои 

второстененни. 

1.:. Опишегт• гпецифичинте въздействия с акцент вьрп•лгатките и гргдните пlидприштиг и ад нинистjютивн'ипа ►пΡe.жecт (задыз.жения за 

нифор.ынриг". гпиксн. ре":7сгторнире.ж•ими шгиииистритивни )г.ту"и и ор.1 

Вариан 2 «Приечане па проеы с на нова Нарс.нба ;а аварпйпо ILIaIJIIpaHC п аварийпа 

готовносi U[)H идреиа ii paivauununa aвaрии" 

Описание: 

Hp" този вариант се разглежда въздействието което щe окаже приеманeтo на проект на нова 

Нарeдба за аварийно планиране и аварийна готoвноcт при ядрена и радиационiiа авария. 

Лоложителни (иконоиически/социални/екологични) въздействия: 

Разработвaнето на нормативни изисквания за обхвата на аварийния план' включитeлно лри 
няколко единигiи и общия кумулативен ефeкт при авария ще дaде яснота и едиозначност н 
изискванията rpu разработване на авариен план за обхвата на авaриите, които следва да се отчетат. 
което е лредпоставка за ефективно реагиране при авария. 

(вьрхг всяка эаинпересована страна.гp} пa заинтересована' cтрaни) 

Отрицателии (ис:оноNпiчесни/социа:lпп/екологпчии) въздсгiггвии: 

He се очакват отрицателни въздействия при избора на този вариант. 

(върлу всяки заингперисентиа страна . pt•пп заинтересована' егпрани) 

Специфични въздействия: 

Въз.дейггкпи върху малките н сpедните предпрпи гия: 

Допълването на аваpийните планове няма да доведе до въздействия върху малките и средни 
лредприятия. 
Админис'гра'гнвна тел:еет: 

Допълването на аиарийг{►i rc: плановe няма да довeде до aдминистративна тежест за 
лицензианта. 

(вь ид"йствияти в"р.н}• .иа.ткипге и гредните преопринтия: адаинистрапигвна те.жест) 

1./. Опишете кгlчествено (при вътмажност и котгогественоl всичктг зничите.зии потенцггазни иконо.инчески. социатни и еказо"ични ввздеггствгш 

вкаючите.тно вьрху всяка заинтересована страна .рnna заинтересован" страна', Лояснете кои възоеж•твия се и'итква да оъдат значипге.ти и к' н 

второспк ►к•►нпг. 

1.2. Опиип•тс ггк•цнфичните въздейстния c акцечгнг върп• матыуипе и средт»пе предприятия и пдыиниспгритивнита пге.жегт (зада»т.ж•еиия :‚л 

инфириггрхаге, такси. ре.ti•иlторнире.жзени. ио.иили, тр'ттивныу+с:•rt.•и и др.) 

4.2. По проблем 2: 

Вариант 1 „Бе; ,-1ействие": 

Описание: 

При 'о иг вариант се разг лежда въздействието, когато не се приема прОгк г на I-lаредба за 
аварггйгго гг:ганиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария. 

Полол:нi гелни (икономичесыи/социални/екологични) въздействия: 

11ри този вариант не ca възможни лоло;кителни въздействия поради липса на прав"" 

изискваиия в дейcтващата наредба към разpаботвaнeто на авариен плаи при превоз, което e о г 

същеcтвено значение за осигуряване на ефективно реагиране при авария. 

(вьрхн• всяка цигитсресовини страна "ргпи загпгтсресовани стран!') 

Отрицателни (иыoнoиически/couиa: иiи/сыo:лoи'ич►пн) вь;дciic:iвии: 

I 'ри тсг3гi г;арггант няма да бъдат въве;нени нормативни изисквaния за изготвяне на аварне.~гг 
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план за превоз на ядрен материал. съответно радиоактивни вещества, което ще доведе до 

неефективно реагиране при авария. Jlипсата на авариен план за превоз e непълнота на мерките за 

аварийна готовност и реагиране при авария. При избор на този вариант няма да се запълнят 

липсите в действащите нормативни актовe. 

Пoсoчените отрицателнн въздействия се очаква да бъдат значителни. 

Гвьрху всяка заиитересована страна- гргпа кгинтересовани страниl 

Спсцифичнп eъз;tciicгвия: 

Въздсггс i вия върху ма.iнптс и cpe;iunre предприятия: 

Няма да доведе до въздействия нър\y малките и сpeдни предприятия. 

Aдвiинticтpaтttвнa тежест: 

I 'яма да доведе до админнстративна тс~а:ест за лицензиaнта. 

Ii. Опишете качествеио h►ри въаыажиогт и китичемпвенол всички iначипk".тии потенциатни иконаиически. социатни и ехаiо~iгчни въздегк•твия 

вк.тк►чипи.тгго върху всялУг ‚г 'Рирхо&lна спцхтна эrтинтeрeсoвaни страни. Понснете каи вьздействия се очаква да бьдaт эначи►w.тии и кои 

второстепеиии. 

1.:. опишете спецги/пгчмипе възггействия c акцент вьрxу .иаiкнтe и сpeдните предприятия ы ааиииистративнати те жест lзадъ.гж-ения w 
и►гфорыи/лаье. такси, ре.у.таторни режции. асlни►гисп►ративни ir.т}. и ы dp.I 

Вариант 2 „ Приемане на проеi:г па нова Е1арелба ;а авариггио иланиране и aваpийна 

готовност при ядрена и радиациоииа авария" 

Описание: 

При този вариант се разглежда въздействието което ще окаже приемането на проект на нова 
Наpeдба за аварийно лланиране аварийна готовност при ядрена и радиационна авария. 

Положителни (иi:оио'lвчссыи/соигiални/екологични) въздействия: 

C избopa на този вариант се очаква положително въздействие върху всички заинтересован н 

стpави, a именно: 

При този вариант ще бъдат въведени пормативии изисквания за изготвяне на авариен план за 

превоз на ядрен материал, съответно радиоатпнвни вещества, което ше доведе до ефективно 
реагиране при авария. Наличието на специфичiiи нормативни изисквания към изготвянето на 
авариен план за превоз на ядрен материал, съответно радиоактивни вещества, те окaже 
пoложително влияние върху юридическите и физическите лица, които извършват или имат 
намерение да извършват превоз на ядрен материал, съответно радиоактивни вещества' тьй като ще 
се отстранят липсите в действашата Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при 
ядрена и радиационна авария, респективно ще се улеснят дейностите по изгoтвяне на 
необходимите документи в пpoцеса по издаване на лицензии и разрешения за превоз на 
радиоактивни вещества н ядрен материал. 

(вь ж'т всяки .‚гинтеЕк Сована стране► .'prna заи►ппересоваии спброНи) 

Отри па ге:,ии (пкопоиичес,:и/социални/екологичпи) въздействия: 

f' рН избора на 'г (Ш нарнант не се очакват о грицателки въздействия върку заинтересоааните 
С1 рани. 

Специфични въз;lсггс гвпя: 

Въ;;.iсггствия вьр~у малките и cpenuine пре;априя гия: 

Няма да доведе до въздействия върху малките и сpeдни прелпрнятня, включително 

за;1ъ:тження за такси, регулаторни режим и. aдминистpативни услуги. 

А;дчинпстративiга i е~л:сс'г: 
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Няма да доведе до административна •гел:ест за лицензнанта. 
(вьрду• вcяка здинтересована стpaна»}па зaи~meрeсoвaни стpaни) 

1.1. Omnueme качественп (при възиожнгкпг - и ко.vичествeно) всишсгг з,гачиме.тни па»е,пгиатни иконоиически. социатни и еко,тогични въздeйcтвин. 
вктючипге.тно въp.rг всяка гсгигипересована страна. "pvna :ааинпгересовани спграни. Лояснете кои вьздействия се очиква да оъдат зничипм.тии и кпи 

второс•пгепенни. 

1.2 llпииге►пс г,►сч'нфггчiиипе вьздействия c акцент вьцап•.иатките и сpeдните пpeдпpинnwя и ад.иинистрдтивната те жест (зады.жеиия за 
iифopлuгpuне. такси. ре.утаторныре.ж•иии, ад.иинистративни)ti.тWи и др.) 

5. ('равниване на вариаигите: 

Степени на и нiъ»исцце по ыритерии: 1 ) н}iсока; 2) сpeдна; 3) ниска. 

5.1. По проблем 1: 

Вариант 
„Без дествие„ Вариант 1 Вариант 2 Вариант л 
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1.1. С'рив,а'►пе варгиинпипгг ч1х' в с7хгвннвине на к.гючови,пе u" flO.?O.*Hflk'.'iHU и отрицате.тни възгк ггспгыин. 

1.2. Посочепге гте,н,ипи. к коягпо вариантгипе ‚це изпъ,тнят опредеаените це.ти. сытасио осиовни,пе критерии за сравняване на вариантите: 

гфективнгх•т. чрез която се изиерва гтeпюuта, до кояпю вaриaнтитe ►ггх•ти.ат це.тите «а пред.ю.жиниетаефикасност. която oтpaзявa 
'те,гента. до кинто г(е.тите .иогат да оьдат пгк,пи.чгапиг ►►ри опреде_тено ииво на ресурсипге и"' пры нaй-.иатко paºxoдгг.гъaтac)+вuнoст, кoято 
локазва "июне '"па. до която вapианrпитe съо,пвепичпванг пи дейсипвагците страпгегииески докуиенти. 

5.2. Ho приб:тевl 2: 
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б. Избоp на препоръчителен вариант: 
По проблем 1: Вариант „Приемане на проект на нова Наредба за аварi'йно иланиране и 
аварийна готовност при ядрена и радиационна авария" 
По проблем 2: Вариант „Присмане на проект на нова Наредба за аварийно п ланиране и 
аварийна готовност при ядрена и радиационна авария" 

За решаване на проблемите, посочени в точка 1, e възможен сам() яариант на приемане на проект 
на нова Наредба за аварийно плaниране аварийна готовност при ядрена и радиационна авария. 

llск очсчпи » 1к пopъчuтe. wи»гc нupниu+пиг а j)eU"i#HiHt' Ha ncк »гuкi?ния npгк,.тe.м пpгк»с.tiги. 

6.1. Промяна в административната тежесг за физическите и юридическите лица от 
прилагането на препоръчителиия вариант (включително по отделиите проблеми): 

{ Щe се увеличи 

г Щe се намaли , 

Няма ефeкт 
1.1. U юорьт следва '*л e съотноггсц г посочените спецггфнчни въiдега•твия на пре►н►ръчите.и►пгн варггинт га регггиване на всеки проа,еи. 

1.2. .•.ко се предви.жда въве.жгlаието на такга. предгпгаве►пе оораwването на негнп►я разиер съ.гiасно .4lетодиката пп 'ti 7a от Закона ю 
о. 3ки►ичаване на ад.иииигтратив►►ото ре"►aupane и адлгиигктративиия контраi върху• стопaнската дейност. 

6.2. Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни режим" и услуги от 
прилагането на препоръчителнпя вариант (включителио по отделните проблеми)? 

~ Да 

~ He 

!.1. Пзппрът с.►едва да е съотносии с пос•очените с►ецифичии въздеэа•твия на Ьзорания вариант. 

1.2. В cлi•чагг "е ‚е пlкйвгвжгкг еъздавдие нов ре' iаторен ре.жi'лл. nrx•oчетe не' овин вид (ю с►попанска дейN(Х9п: .•►Ицен?ионен. ре"Икчпрги'ио►ген: ю 
огпде.лни cтe-7кхя "►и ciEa'.,нинe: paзpetutипe.7eн. }'seдΡп.иитe.►ен: 1Ykктoвepитe.ieи и no ксиъв нuчпн тaвa cъomветcтвa c ►uкти.uнетп ни ge.титe/. 

1.3. .11га»ингцк►ггпне cьэclaвинето на "овин ре":татореи режии с•ъ.~iасио иэискваиггяпга на 'LI. З. "7. 4 от Закона за о.раничаване ни 
адишпгL т1н►►»ивното ре<):7иране и агlиинигтрип►ивиггя кг»нпро.? Bbp.n стги►инскита дейност. 

1.4. Пocoчeтe пред.то жгнипге нови pe ,н:iаторни ре. w тс ии отговарят л» на изисквания►иа на 'u. ID - 12  от Закона эа ггсгlгик'»нгте по пpeдocтавяне на 
)г.п:'гг. 

1.5. 1lскочете изпъ.iнено .тu e и:гигкванегпо ни 2 от <lгнгьлии►►н%►ните разппрегк5и на Закона за дегонк•лигте no »рескк•тавяне на гспги. 

1.6. В с.7i чаlг че се изменятре.).титорнирежцми "ли ад.нинигтративни посочете прсигянати. 

6.3. Създават лм се нови регистр» от прилагането на препоpъчителния uapuain 
(включително по отделиите проблеми)? 
,д Да 

Не 
h'о.чгпго гип,и►воlп.пг е .. ,1а '. пгк очгте ре.частрите, които се еьздават и по киг.ън гкгчнн те и/е г3ъдсгт иите:рирани в одгgата регислгрова 

инг/►растргк тура. 

б.4. По как~ьв начни препоръчителният вариант въздейства върху микpо-, малките и 
средните предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми?? 
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Акiът зaсягa пряко MCП 

~ Актът не зaсягa МСП 
Гlзппрьпг г.гедва да e съотипсии с гик очени►пе с»ецшfгичии выдеигтвиЯ на препорьчипи'.гния вариант. 

6.5. Потенциа.лни рискове от прилагансто на препоръчителния вариант (включително по 
отделните проблсми): 

Hямa потенциaлни рискoве от прилагането на препоръчителния вариант. 
11гк очете ыь с►ги.хгигипе рискснге от пргг.гаганепго на препорьчите.гнин вариант. разнгини от огприцате.гните вь?деиствия, напр. възникване да 

сьдебии сппрове и др. 

7. Консултации: 
л Пpoведeни са консулгации 
Лослчете oгнoвиiгтe заинтеNес<нкгнн стран». с винта cа пlюведегпг кпнеvипации. Пос'очете peзi:'imanгитe on: консvгтициите• вкгючите.'гно на ииво 

£С: мюрни въпроси. лгио.'окрагпьо пос•тавяни въпроси и др. 

~ Предстоят обществени консултации no чл. 26 от Закона за нормативните анпове 

Прeди внасянети за приемане проектьт на нормативен акт ще бъде пyбликyван за публично 
обсъждaне в съответствие c разпоредбата на чл.26, ал.З от Закона за нормативните актове на 
интернет странината на Агенция за ядрено pегyлиране и на Портала за обществени конcyлтации. 
()бгкпцгпге наfг-нu.жнuтe кьпlик и ю си51"есn►ве►нг кпгt.т_ттацгыг 1lогоцепя' индикптивен .'jниJ,ик га тя.гиопю прпееждане и внгдгжете к 'с' iтациодни 

прпце д► J)д. 

8. Приемането на норлiативния am произтича л» от правото на Е.вропейския съюз? 
г Да 

He 

С приеманетo на проект на Нарeдба за аварийно планиpане аварийна готовкост при ядрена и 
радиационна авария се вземат предвид изискванията за обхвата на авариите при разработване на 
авариен план, съгласно чл. б, буква .,д", т. „ii" от Директива 2014/87/ЕВРАТОМ на Съвета. 

1./. 1Гскочегпе и и'свва,,»я,на ►гa правотл на Европейским съюэ. вкгюЧгте.яго инсfгориациягпа по т. 6.= и 6.3. дати e извьригенд оценка на 
вь 3дегк•твнегпп на вина Европегк ки с'ъюэ. и я пригпжете (ю" посочете врьзка ю..и irзточиикl. 

1.2. 11Юоlм►п тpяoвa &' съответс►пвп на пос•оченсппо в р'пдел I. съ.:гасно неговеапа in. 1.5. 

9. Изисква ли се извършване на цялостна предварителнa оценка на въздействието поради 
очакваии значителни последици? 
t, да 
" He 

Г» /к'ieнкa гъ. 7aсΡf,o ч". 2'), ю. 3. т. ' от Зaкnнa 'ю нop.нвлmlвнiiк' активе) 

10. Приложения: Няма 
111пг,'го.ж•епге неоЕгкогггсиата дгяггсгнигпе.гна иифор+гация и дпкti:мeити. 

11. Информационни източници: 
• Закона за безопасно изпoлзване на ядрената енергия; 
. Наредба за аварийно плaниране аварийна гoтовност при ядрена и радиангионна авария; 
в Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на 

ядpeната енергия; 
• Наредбата за условията и реда за извършване на превоз на рaдиоактивни вещества. 

Посочепге иэчерпите.ген списьк на инфор.иацио гните източиици, коитп ''а псх'.П.ж'иги Ю оценкп на вьздеггспгвнягпи на отде.►ните вариин►пи и при 

изооlю на вариант за дегспгвне: 1х'<истри. ба 'и сцгнни, анатгппичгпг .иaтepиaii и др. 

12. Име, длъжност, дата и подпмс на директора на диpекцията, отговорна за извъpшването на 
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частичната лредварителиа оценка на въздействието: 

Ив1е и длъ:кност: Ор:лин Величков, главеи iupeinop на ГД „ЯБ" в АЯР 

Дата: 31.10.2022 г. 

Подпис: 
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