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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване 
на ядрената енергия
(обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 58, 99, 102 и 103 от 2017 г. и бр. 7 и 77 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения:
	В т. 2 накрая се добавя „и да поддържат система за контрол на изхвърлянията на радиоактивни вещества“.

Точка 16 се отменя.
§ 2. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
	Създава се нова ал. 5:

„(5) Срокът за отстраняване на нередовности по заявленията е не по-кратък от 14 дни и не по-дълъг от сроковете, определени в ал. 1-3 за всеки конкретен случай.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 5, т. 4“ се заменят с „ал. 6, т. 4“.
§ 3. В чл. 26 ал. 7 се изменя така:
„(7) Към съоръженията с повишена опасност на територията на ядрена централа се прилагат изискванията, нормите и правилата съгласно наредбите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия.“
§ 4. В чл. 33 ал. 9 се отменя.
§ 5. В чл. 36 ал. 3 се изменя така:
„(3) В лицензиите по ал. 2 се посочват границите на площадката на ядреното съоръжение.“
§ 6. Създава се чл. 44а:
„Чл. 44а. Министерският съвет по предложение на председателя на агенцията, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната, може да определи зони над определени ядрени съоръжения, в които се въвеждат забрани и ограничения по отношение на въздушното пространство.“
§ 7. В чл. 66 ал. 2 изречение второ се изменя така:
„В комисията могат да участват представители на агенцията, на Министерството на здравеопазването, както и други лица, определени от председателя на агенцията, които отговарят на условията по ал. 4.“
§ 8. Глава шеста „ЗОНИ С ОСОБЕН СТАТУТ“ се отменя.
§ 9. Глава осма „АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ И АВАРИЙНА ГОТОВНОСТ“ се изменя така:

„Глава осма
АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ И АВАРИЙНА ГОТОВНОСТ
Чл. 117. (1) Органите на изпълнителната власт и лица, които осъществяват дейности по въвеждане в експлоатация, експлоатация и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения или дейности по производство, превозване, съхраняване и използване на ядрен материал или източник на йонизиращо лъчение, определят мерки за аварийно планиране и аварийна готовност, като се прилага степенуван подход.
(2) Мерките за аварийно планиране и реагиране се установяват с:
1. външен авариен план, който определя функциите и действията на органите на изпълнителната власт за защита на населението в зоната за превантивни защитни мерки и зоната за неотложни защитни мерки;
2. вътрешен авариен план, който определя функциите и действията на лицензианта или титуляря на разрешение в границите на площадката, където се намира ядрено съоръжение или източник на йонизиращо лъчение.
(3) Действията на органите на изпълнителната власт и на лицата по ал. 1 се координират в Единната спасителна система съгласно Закона за защита при бедствия.
Чл. 118. Външният авариен план по чл. 117, ал. 2, т. 1 е задължителна част от Националния план за защита при бедствия, който се разработва, приема, поддържа, преразглежда и актуализира съгласно Закона за защита при бедствия.
Чл. 119. Разработването на външния авариен план, неговото материално-техническо и кадрово осигуряване, поддържането на аварийна готовност и прилагането на мерките се финансират от държавния бюджет.
Чл. 120. (1) Лице, което въвежда в експлоатация ядрено съоръжение, представя за съгласуване вътрешен авариен план на председателя на агенцията, на специализирания държавен орган по пожарна безопасност и защита на населението, на министъра на здравеопазването и на министъра на околната среда и водите шест месеца преди планираното начало за въвеждане в експлоатация на съоръжението.
(2) Титулярят на разрешението за въвеждане в експлоатация на ядрено съоръжение проверява и оценява вътрешния авариен план преди въвеждане в експлоатация на съоръжението.
(3) Лицензиантът, който експлоатира ядрено съоръжение, проверява и оценява вътрешния авариен план по време на експлоатацията на съоръжението, както и на отделните части на плана през определени интервали от време.
Чл. 121. Лицензиантите и съответните титуляри на разрешение са длъжни да запознават персонала с аварийните планове и да провеждат специално обучение на служителите, определени да изпълняват функции съгласно аварийните планове.
Чл. 122. (1) Лицензиантите и титулярите на разрешения са длъжни да изпълняват задълженията, установени с аварийните планове и наредбите по чл. 26.
(2) Лицензиантът, който експлоатира ядрено съоръжение, осъществява при авария радиационен мониторинг на площадката, в зоната за превантивни защитни мерки и зоната за неотложни защитни мерки.
Чл. 123. Условията и редът за разработване на аварийните планове, лицата, които прилагат аварийните планове, техните задължения, мерките за ограничаване и ликвидиране на последици, начините за информиране на населението, както и мерките за проверка на аварийната готовност и изискванията за зоните за аварийно планиране се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на специализирания държавен орган по пожарна безопасност и защита на населението и председателя на агенцията.“

§ 10. Член 136 се отменя.
§ 11. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
	В т. 9 думите „чл. 123“ се заменят с „чл. 26, ал. 3“.

Създават се т. 11а и 11б:
„11а. "Зона за неотложни защитни мерки" е територия около площадката на ядрено съоръжение, в която се създава организация за прилагане на неотложни защитни мерки в случай на авария с цел предотвратяване на облъчването на лица от населението над допустимите нива на дозите, които се определят с наредбата по чл. 26, ал. 3. Защитните мерки се предприемат въз основа на резултатите от радиационния мониторинг и/или конкретните аварийни условия на съоръжението.
11б. "Зона за превантивни защитни мерки" е територия около площадката на ядрено съоръжение, в която се създава организация за прилагане на незабавни защитни мерки в случай на авария с цел предотвратяване или минимизиране на евентуални тежки детерминистични ефекти. Защитните мерки се предприемат преди или непосредствено след радиоактивни изхвърляния или облъчване в зависимост от конкретните аварийни условия на съоръжението.“
	В т. 14 думите „включително затваряне на съоръжение за погребване на радиоактивни отпадъци или отработено ядрено гориво“ се заличават.
	Точка 17 се изменя така:

„17. "Инцидент" е всяко нежелано събитие, реалните или потенциалните последствия от което не могат да бъдат пренебрегнати от гледна точка на ядрената безопасност и/или радиационната защита.“
	Създава се т. 28а:

„28а. "Площадка" е територия, където е разположено ядрено съоръжение или източник на йонизиращо лъчение, в границите на която се осъществява разрешена дейност по този закон.“
	В т. 38 думите „включително един или повече откази на оборудване, грешка или грешки на персонала и/или недостатъци на инструкциите и процедурите“ и запетаята след тях се заличават.
	В т. 40а  след думите „пoвдигателни съоръжения, които“ се добавя „са специално разработени за използване в ядрената техника и“.
	Точка 48 се изменя така:

„48. "Ядрен материал" е всеки изходен ядрен материал или специален ядрен материал, съдържащ радиоактивни вещества с концентрации и в количества, превишаващи установените в нормативен акт стойности.“
§ 12. Създава се § 1и:
„§ 1и. (1) Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност на територията на ядрена централа, които са специално разработени за използване в ядрената техника и имат значение за ядрената безопасност, се осъществява от специализиран орган, пряко подчинен на ръководителя на експлоатиращата организация и под методическото ръководство на председателя на Агенцията.
(2) Организацията, задачите и функциите на органа за технически надзор по ал. 1 се уреждат с правилник, утвърден от министъра на енергетиката.
(3) Правилата, нормите и изискванията за устройството и безопасната експлоатация на съоръженията по ал. 1, за които няма наредби по този закон, се определят с наредби на министъра на енергетиката.“
§ 13. Създава се § 1к:
„§ 1к. (1) В зоната за превантивни защитни мерки се забранява изграждането на жилищни и обществени сгради, детски, лечебни и здравни заведения и заведения за хранене, обекти с промишлено, социално и културно предназначение и други обекти, несвързани с ядреното съоръжение.
(2) Ограничения по използване на земите, горите и водните обекти на територията на зоната за превантивни защитни мерки могат да бъдат налагани от министъра на здравеопазването, министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите.“

преходни и заключителни разпоредби

§ 14. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31; изм., бр. 19 от 2008 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2008 г. - бр. 65 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2008 г, бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 
2012 г., бр. 1 и 18 от 2014 г.; Решение № 1 на Конституционния съд на от 2015 г. - бр. 12 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2015 г., бр. 43 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г., бр. 84, 91 и 102 от 2018 г. и бр. 17 и 64 от 2019 г.), в чл. 199 ал. 4 се отменя.
§ 15. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 
2006 г., бр. 4, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 102 от 2018 г. и бр. 24 и 58 от 2019 г.) в чл. 65 се създава ал. 3:
„(3) Наредбите по ал. 1, т. 3 и 6 се издават съгласувано с председателя на Агенцията за ядрено регулиране.“


Законът е приет от 44-ото Народно събрание на …………………… 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.






ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цвета Караянчева)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за безопасно използване на ядрената енергия


С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗИД на ЗБИЯЕ) се изпълняват мерки за трансформация на модела на административно обслужване, одобрен с Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 г., с цел привеждането му в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД).
С § 2 на ЗИД на ЗБИЯЕ в съответствие с чл. 7, ал. 2 от ЗОАРАКСД и мярка № 28 от приложение № 1 към Решение № 704 се въвежда срок за отстраняване на нередовности по заявления и документи, представени в Агенцията за ядрено регулиране, за издаване на индивидуални административни актове за дейности по ЗБИЯЕ. Срокът за отстраняване на нередовности е не по-кратък от 14 дни и не по-дълъг от сроковете за произнасяне за всеки конкретен случай съгласно закона.
С § 14 на ЗИД на ЗБИЯЕ в съответствие с Решение № 704 на Министерския съвет се предлага чл. 199, ал. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина да се отмени. Съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗБИЯЕ председателят на Агенцията за ядрено регулиране осъществява държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво. В правомощията на председателя на Агенцията за ядрено регулиране, определени в чл. 5 от ЗБИЯЕ, не е предвидено издаване на становища за търговия на едро с радиофармацевтици.
С § 8 на ЗИД на ЗБИЯЕ се предлага да се отмени Глава шеста “Зони с особен статут”. Във връзка с това в § 9 на ЗИД на ЗБИЯЕ са предложени съответни изменения в Глава осма “Аварийно планиране и аварийна готовност”. Така част от изискванията на Глава шеста се запазват по целесъобразност и се поставят на систематичното им място в Глава осма, за което в § 13 е създаден § 1к на Допълнителните разпоредби и е предвиден § 6. В контекста на глава осма в § 11 са предложени определения на “зона за неотложни защитни мерки”, “зона за превантивни защитни мерки” и “площадка”.
Промените, предложени с § 8 и 9, са обусловени от факта, че изискванията в Глава шеста “Зони с особен статут” и в Глава осма “Аварийно планиране и аварийна готовност” се припокриват по същество и смисъл, водят до неяснота и неразбиране и създават административна тежест за лицензианти и титуляри на разрешения, извършващи дейности по ЗБИЯЕ. Съгласно чл. 107 от глава шеста на ЗБИЯЕ около ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения се създават зони за превантивни защитни мерки с цел ограничаване на облъчването на лица от населението в случай на ядрена или радиационна авария. От друга страна, съгласно чл. 123 от глава осма на ЗБИЯЕ изискванията към зоните за аварийно планиране  (т.е. към зоните за превантивни защитни мерки и за неотложни защитни мерки) се определят с отделна наредба на Министерския съвет, а именно Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария.
Целесъобразно е да отпаднат изискванията от чл. 105, ал. 1-3, както и части от чл. 109 и 110 от глава шеста на ЗБИЯЕ, като се има предвид, че нормите за устройствено планиране на територията, проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, във връзка с потенциалната опасност от възникване на аварии, се определят съгласно Закона за защита при бедствия и Закона за устройство на територията. С § 13 се запазват изискванията на чл. 109, ал. 1 и 2 на ЗБИЯЕ, относно ограничения при строителство на обекти, които не са свързани с експлоатацията на ядрено съоръжение, както и при използване на земи, гори и водни обекти, но се поставят на съответното систематично място, с оглед обстоятелството, че те се налагат със съответните специализирани планове за устройство на територията по Закона за устройство на територията и други приложими за конкретния случай закони.
С § 6 на ЗИД на ЗБИЯЕ се предлага изискването по чл. 105, ал. 4 от ЗБИЯЕ да се постави на систематичното място.
С отпадането на Глава шеста “Зони с особен статут” и изменението на Глава осма “Аварийно планиране и аварийна готовност” ще се избегнат съществуващи неясноти и двусмислия по отношение на зоните, създавани за целите на аварийното планиране и защита на населението в случай на ядрена или радиационна авария.
С § 12 на ЗИД на ЗБИЯЕ се предлага техническият надзор на съоръженията с повишена опасност на територията на ядрена централа, които са специално разработени за използване в ядрената техника и имат значение за ядрената безопасност, да се осъществява от специализиран орган, пряко подчинен на ръководителя на експлоатиращата организация и под методическото ръководство на председателя на Агенцията за ядрено регулиране.
През 1999 г. е създадено специализирано звено към АЕЦ “Козлодуй“ с наименование “Ведомствен технически надзор при АЕЦ”, на което е възложено  “осъществяване на постоянен надзор за спазване правилата и нормите за устройство и безопасна експлоатация на надзорните съоръжения - съдове под налягане, тръбопроводи и повдигателни съоръжения от системите, важни за безопасността и съоръженията с повишена опасност”. От тогава до сега методическото ръководство и контролът по спазване на нормативните изисквания е осъществяван по различен начин от различни ведомства, но преките действия по технически надзор са извършвани от посоченото специализирано звено в АЕЦ “Козлодуй“.
Тази структура в АЕЦ "Козлодуй" е на пряко подчинение на изпълнителния директор на централата и в съответствие с чл. 34а от Закона за техническите изисквания към продуктите е лицензирана от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за осъществяване на технически надзор върху съоръжения с повишена опасност в конвенционалната част на обекта. Същата структура осъществява и технически надзор върху съоръженията с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност.
Целесъобразно е на изграденото и функциониращо структурно звено в АЕЦ "Козлодуй" да бъде предоставен статут на Ведомствена служба за технически надзор към АЕЦ "Козлодуй", която да извършва своята дейност под методическото ръководство на председателя на Агенцията за ядрено регулиране.
Със ЗИД на ЗБИЯЕ е направено предложение за допълнение на Закона за здравето, като в § 15 се предлага наредбите по чл. 65, ал. 1, т. 3 и 6, касаещи радиационната защита при осъществяване на разрешени дейности по ЗБИЯЕ, да се издават от министъра на здравеопазването съгласувано с председателя на Агенцията за ядрено регулиране.
С § 10 на ЗИД на ЗБИЯЕ е предвидено да отпадне чл. 136 от ЗБИЯЕ. Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда се отнася за финансова защита на засегнати лица при възникнала вреда (смърт, телесна повреда, загуба или повреда на имущество), предизвикана от ядрена авария в ядрена инсталация. По смисъла на член I и IV Конвенцията ясно и категорично разграничава ядрена вреда от неядрена вреда. Вреди, водещи до смърт, телесна повреда, загуба или повреда на имущество, предизвикани от източник на йонизиращо лъчение, който се намира извън ядрена инсталация (по смисъла на чл. I от Конвенцията), се третират като неядрени вреди, които се обезщетяват по общия законов ред. Отговорността за обезщетяване в случай на неядрена вреда е изцяло в тежест на субекта, чийто източник на йонизиращо лъчение е причинил вредата.
Вредите, причинени от използване на източници на йонизиращи лъчения (извън тези, свързани с експлоатация на ядрена инсталация по смисъла на Виенската конвенция), не представляват ядрена вреда и обезщетение за тях следва да се търси по исков ред на деликтно основание.
Съгласно чл. 11, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) „Когато е дадена обща уредба на определена материя, особен закон може да предвиди отклонения от нея само ако това се налага от естеството на обществените отношения, уредени от него“. Материята по отношение на ядрената вреда е уредена във Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда и Съвместния протокол за прилагане на Виенската и Парижката конвенция, както и в глава десета на ЗБИЯЕ „Гражданска отговорност за ядрена вреда“. След като ЗБИЯЕ като специален закон не предвижда отклонения по отношение на регламентирането на отговорността за вреди, причинени от другите източници на йонизиращи лъчения, следва да се приложи общият ред, който е по реда на непозволеното увреждане по Закона за задълженията и договорите. С оглед на изложеното и съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗНА не е налице необходимост от изрична норма, която да постановява, че за вредите, причинени от другите източници на йонизиращи лъчения, ще важат правилата за непозволено увреждане.
Съществуването на чл. 136 от ЗБИЯЕ може да доведе до неясноти в тълкуването и противоречие с чл. 11 от ЗНА. Независимо дали е налице разпоредбата на чл. 136 в ЗБИЯЕ или не, вредите, причинени от използване на източници на йонизиращи лъчения (извън тези, свързани с експлоатация на ядрена инсталация по смисъла на Виенската конвенция), не представляват ядрена вреда и обезщетение за тях следва да се търси по исков ред на деликтно основание.
С § 1, 5 и 7 на ЗИД на ЗБИЯЕ се предлага формулировките на чл. 16, т. 2 и 16, чл. 36, ал. 3 и чл. 66, ал. 2 от ЗБИЯЕ да бъдат прецизирани.
С § 4 е предвидено да отпадне чл. 33, ал. 9 на ЗБИЯЕ, тъй като текстът повтаря по смисъл чл. 34, ал. 1 от ЗБИЯЕ.

Предлаганите промени със ЗИД на ЗБИЯЕ целят да се намали излишната административна тежест върху предприятията, които експлоатират ядрени съоръжения и използват източници на йонизиращи лъчения, и да се хармонизира нормативната уредба в областта на безопасното използване на ядрената енергия. Поставените цели са в съответствие с Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване и опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със ЗОАРАКСД. Предложеният ЗИД на ЗБИЯЕ е в унисон със стратегическата рамка и с политиката за безопасно използване на ядрената енергия и безопасно управление на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено  гориво.
Най-важните очаквани резултати от приемането на ЗИД на ЗБИЯЕ могат да се обобщят, както следва:
1. Мерките, приети с Решение № 704 от 2018 г. на Министерския съвет ще бъдат изпълнени.
2. Изискванията по отношение на зоните, създавани около ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения за целите на аварийното планиране и защита на населението в случай на ядрена или радиационна авария, ще бъдат поставени на систематичното им място. Ще се избегнат съществуващи в ЗБИЯЕ неясноти и двусмислия, касаещи зоните за аварийно планиране, и ще се намали административната тежест за микро-, малки и средни предприятия при създаването на такива зони.
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

……………………. 2019 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА






УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2019 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
4. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  (Бойко Борисов)


