
ЗАКОН ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ (декември 2017 г.)

НАРЕДБА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА (февруари 2018 г.)

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ (май 2018 г.)

•Деяна Досиева – директор на Дирекция “Радиационна защита”

•Николай Тодоров – началник на отдел “ИЙЛ”  



22 декември 1895 г. - Първа рентгенова снимка, показана от Рьонтген по

време на лекция пред Дружеството по медицина и физика във Вюрцбург

Спектър на електромагнитните вълни (лъчения)

8 ноември 1895 г. - Вилхелм Рьонтген открива лъчение с неизвестен

произход: “Х“-лъчи (през 1906 г. наречени “Рентгенови лъчи” в негова чест)

РЕТРОСПЕКЦИЯ НА РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА



РЕТРОСПЕКЦИЯ НА РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА

Йонизиращо

лъчение

Предаване

(излъчване) на

енергия под формата

на частици или

електромагнитни

вълни с дължина

вълната λ под 100

nm (или с честота ν

над 3.1015 Hz),

способни да

създават йони пряко

или непряко

(косвено)



РЕТРОСПЕКЦИЯ  НА РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА

1896-1897

Първи приложения на 
рентгенови апарати за 

медицински изследвания и 
за контрол на багажи в 
митнически пунктове

12 декември 1896

Първа статия за необходимостта 

от мерки за радиационна защита 

при работа с рентгенови тръби 

(препоръчва се възможно най-

кратко времетране на 

облъчването и минимум 30 cm 

разстояние  “източник-тяло“)

1897

Мария Склодовска Кюри 

открива явлението, наречено 

от нея  “радиоактивност” 

(radio -излъчване на лъчи, 

aktivus – действен)

• Първи препоръки за радиационна защита,
публикувани в Германия и Великобритания1913-1915

• Първи конгрес по радиология в Лондон –
създава се МКРЕ (ICRU)

1925

• Втори конгрес по радиология в Стокхолм -
създава се МКРЗ (ICRP)

1928

1950

МКРЗ препоръчва 

максимална разрешена доза 

0,3 rem за седмица при 

работа ИЙЛ

(150 mSv за година - за 

критични органи)

1958

• Публикация 1 на МКРЗ въвежда безпраговата концепция 
“доза-ефект” – нов консервативен подход (максимална 
разрешена доза 15 rem за година т.е. 150 mSv/а)

1977

• Публикация 26 на МКРЗ – въвежда 
основните принципи за радиационна 

защита и “годишна граница на 
дозата”: 50 mSv/а



РЕТРОСПЕКЦИЯ  НА РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА

1990

• Публикация № 60 “Препоръки за радиационна защита” на МКРЗ - въвеждат се
граници на ефективна доза и на еквивалентна доза

1996

• Публикация № 115 на МААЕ “Основни международни стандарти за защита от
йонизиращи лъчения и за безопасно използване на източници на йонизиращи
лъчения” (базира се на Публикация № 60 на МКРЗ);

1996

• Директива 96/29/ЕВРАТОМ “Основни стандарти за защита на здравето на
работниците и населението от вредното въздействие на йонизиращите лъчения”
(базира се на Публикация № 60 на МКРЗ);

Публикация № 103
на МКРЗ

“Препоръки за 
радиационна 

защита” (отменя 
Публикация № 60 и 

въвежда нов 
“ситуационен“ 

подход)

2007
ДИРЕКТИВА 2013/59/ЕВРАТОМ 
за определяне на основни норми 
на безопасност за защита срещу 

опасностите, произтичащи от 
излагане на йонизиращо 
лъчение и за отмяна на 

директиви 89/618/Евратом, 
90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 

97/43/Евратом и 
2003/122/Евратом

2013
GSR Part 3 “Общи

изисквания по
безопасност -

Радиационна защита и 
безопасност на
източниците на

йонизиращи лъчения: 
Международни основни

стандарти по
безопасност” - МААЕ

2015



НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

ЗАКОН ЗА 
БЕЗОПАСНО 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ

(изм. и доп. ДВ бр. 102 от 22.12.2017 г.) 

НАРЕДБА ЗА 
РАДИАЦИОННА 

ЗАЩИТА
(ДВ бр. 16 от 20.02.2018 г.)

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА 
ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ И 

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА 

ЕНЕРГИЯ

(изм. и доп.  ДВ бр. 37 от 04.05.2018 г.)

Въз основа на: 

•Публикация № 103 на МКРЗ 

•Директива 2013/59/Евратом

•GSR Part 3 на МААЕ



ЗАКОН ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ 

(ЗБИЯЕ - в сила от 1 януари 2018 г.) 

ЗБИЯЕ въвежда нови режими за регулаторен контрол, като е приложен степенуван подход за

регулиране на дейности с ИЙЛ при ситуации на планирано облъчване

Регламентирани са три режима:

УВЕДОМИТЕЛЕН 
РЕЖИМ

• Дейност с материали с
повишено съдържание на
естествени радионуклиди

• Дейност по управление на
материали, произхождащи
от обекти за добив и
преработване на руда,
съдържаща естествен
уран или торий,

• Дейности, при които
облъчването от радон на
работни места не може да
се пренебрегне

• Дейности с незначителен
радиационен риск

РЕГИСТРАЦИОНЕН 
РЕЖИМ

• Работа с ИЙЛ -
монтаж, демонтаж,
ремонт, техническо
обслужване, и други
услуги

• Използване на ИЙЛ
за немедицински
образни
изследвания

ЛИЦЕНЗИОНЕН 
РЕЖИМ

• ЛИЦЕНЗИИ ЗА:

• Използване на ИЙЛ

• Производство на ИЙЛ

• Превоз на РАВ

• Дейности по чл. 15, 
ал. 3 от ЗБИЯЕ… 

• РАЗРЕШЕНИЯ ЗА: 

• Строителство, монтаж 
и изпитвания

• Временно 
съхраняване на РАВ

• Внос или износ 

• Други дейности по чл. 
15, ал. 4 от ЗБИЯЕ…



НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ 

ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ 

(в сила от 4 май 2018 г.) 

Измененията и допълненията в наредбата включват:

 Определяне на реда за прилагане на уведомителен и регистрационен

режим за дейности по чл. 56 от ЗБИЯЕ

 Определяне на реда и условията за издаване на лицензии за:

- експлоатация и техническа ликвидация на обекти за добив и

преработване на руда, съдържаща естествен уран или торий

- производство на потребителски продукти или медицински изделия

чрез добавяне на радиоактивни вещества

 Определяне на реда и условията за издаване на разрешения за:

- извършване на промени в предвидени по проект конструкции,

системи и компоненти, свързани с радиационната защита в даден

обект с ИЙЛ

- възстановяване на терени, замърсени с радиоактивни вещества

 Специфични изисквания относно публичните регистри, които се водят за дейности, регулирани по

ЗБИЯЕ

 Оптимизиране на срокове за издаване на административни актове по ЗБИЯЕ

 Прилагане на степенуван подход при осъществяване на регулаторен контрол съгласно ЗБИЯЕ

(За работа с ИЙЛ при извършване на услуги се изисква удостоверение за регистрация, вместо

лицензия. Издадени лицензии преди 01.01.2018 г. са валидни до изтичане на техния срок на действие и

не се дължат годишни лицензионни такси по ЗБИЯЕ)



Общо: 

177 печатни страници 

20 приложения

72 дефиниции на основни термини и 

понятия

НАРЕДБА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

(в сила от 20 февруари 2018 г.) 

НАРЕДБА ЗА
РАДИАЦИОННА
ЗАЩИТА

143 члена, 3
допълнителни
разпоредби и
3заключителн
и разпоредби

48 дефиниции

20 приложения

Величини и единици за оценка на
вътрешно и външно облъчване

Вторични (производни) граници

Средства за индивидуална защита

Изисквания за радиационен
мониторинг и индивидуален
дозиметричен контрол

Специфични изисквания при:

- избор на площадка, проектиране и
строителство на обекти с ИЙЛ

- съхраняване на радиоактивни
вещества

- използването на закрити източници
и генератори на йонизиращи лъчения

СЪДЪРЖАНИЕ НА НАРЕДБАТА

Инструкция по 
радиационна 
защита

Вътрешен 
авариен план

Типово 
съдържание 

на:

Формуляр за
регистрация за
високоактивни

източници



НАРЕДБА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

(в сила от 20 февруари 2018 г.) 

ОБХВАТ НА НАРЕДБАТА

СИТУАЦИИ НА 
ПЛАНИРАНО ОБЛЪЧВАНЕ

Изработване и експлоатация на
електрическо оборудване, което
генерира йонизиращо лъчение и
съдържа компоненти, работещи
при потенциална разлика над 5
kV

Използване, производство,
преработване, обработване,
манипулиране, погребване,
съхраняване, превоз, внос и
износ на радиоактивни
източници и радиоактивни
материали

СИТУАЦИИ НА 

АВАРИЙНО ОБЛЪЧВАНЕ

Ситуации на облъчване в
резултат на аварии и
инциденти, водещи до
превишаване на границите на
дозите, определени в
наредбата

СИТУАЦИИ НА 
СЪЩЕСТВУВАЩО 

ОБЛЪЧВАНЕ

Облъчване вследствие на
остатъчни радиоактивни
вещества от предишни
дейности или аварии

Облъчване, дължащо се на
строителни материали
радон, или потребителски
стоки

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА НА 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБЛЪЧВАНИ ЛИЦА И ЛИЦА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО



ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

НАРЕДБА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА - СИСТЕМА ЗА 

РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

ОБОСНОВАНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

•Всяка човешка дейност при ситуации на планирано, аварийно или съществуващо облъчване трябва
предварително да бъде обоснована, при което трябва да бъде доказано, че очакваната полза за
обществото или за лица, подложени на облъчване, е достатъчно голяма, за да компенсира
евентуалното вредно въздействие на йонизиращите лъчения върху здраве

ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА (ALARA)

•При всяка ситуация на планирано, съществуващо или аварийно облъчване мерките за радиационна
защита трябва да бъдат оптимизирани така, че очакваните индивидуални дози, броят на облъчваните
лица и вероятността за облъчване да са толкова малки, колкото е разумно постижимо, отчитайки
икономическите и социалните фактори и актуалното състояние на науката и техниката

НОРМИРАНЕ (ОГРАНИЧАВАНЕ) НА ОБЛЪЧВАНЕТО

•Индивидуалните ефективни и еквивалентни дози, които могат да получат професионално облъчвани

лица и лица от населението в ситуации на планирано облъчване, не трябва да надвишават

нормативно определените граници на дозите



ОСНОВНИ НОРМИ ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

ОСНОВНИ

НОРМИРАНИ ВЕЛИЧИНИ

ГОДИШНА ГРАНИЦА НА ДОЗАТА (ГГД)

Професионално облъчвани 

лица (категория А)
Лица от населението

Ефективна доза (E) 20 mSv/a 1 mSv/a

Еквивалентна доза (HT) 

 Очна леща 20 mSv/a 15 mSv/a

 Кожа 500 mSv/a 50 mSv/a

 Крайници 500 mSv/a (не се нормира)

При планирано повишено облъчване границата на ефективната доза за една отделна година е

50 mSv, при условие че средната ефективна доза за всеки 5 последователни години не

надвишва 20 mSv за година (Акумулирана доза: 100 mSv за всеки 5 последователни години)

НАРЕДБА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА - СИСТЕМА ЗА 

РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА



СРЕДНОГОДИШНИ ГРАНИЦИ НА МОЩНОСТТА НА ЕФЕКТИВНАТА ДОЗА

ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ЛЪЧЕЗАЩИТА В ОБЕКТИ С ИЙЛ

ЛИЦА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА 

ПОМЕЩЕНИЯТА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

НА ОБЛЪЧВАНЕТО 

(БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА 

ГОДИНА)

ГРАНИЧНА

СТОЙНОСТ НА 

МОЩНОСТТА 

НА ДОЗАТА 

Професионално 

облъчвани лица

Помещения за постоянно 

пребиваване на персонал от 

категория А в обекти с ИЙЛ

1700 5 µSv/h

Помещения за временно 

пребиваване на персонал от 

категория А в обекти с ИЙЛ

850 10 µSv/h

Помещения в обекти с ИЙЛ, 

където пребивава персонал от 

категория Б

2000 1 µSv/h

ВТОРИЧНА ГРАНИЦА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБЛЪЧВАНИ ЛИЦА (КАТЕГОРИЯ А)

10 μSv.h-1

при външно облъчване и 1700 часа продължителност на 

облъчването  за година

НАРЕДБА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА - СИСТЕМА ЗА 

РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА



Взаимовръзка между оперативните величини и величините за радиационна 

защита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Първични физични величини: 

- Поток, Ф 

- Керма, Ка 

- Погълната доза, D 

Определени на базата на 

Q (L)  и прост фантом 

(сферичен или плосък) и 

потвърдени чрез  

изчисления 

Определени на базата на 

wR, wT и антропометрични 

фантоми  

Оперативни величини: 

- Амбиентна еквивалентна доза, H*(d) 

- Насочена еквивалентна доза, H’(d,a) 

- Индивидуална еквивалентна доза, 

Hp(d) 

Величини за радиационна защита: 

- Погълната доза в орган, DT 

- Еквивалентна доза в орган, HT 

- Ефективна доза, Е 

Контролни величини:  

- Показания на уреда 

Сравняват се чрез измервания и изчисления на базата на wR, wT и 

антропометрични фантоми 

НАРЕДБА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА - СИСТЕМА ЗА 

РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА



НАРЕДБА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА – НОРМИРАНИ ВЕЛИЧИНИ

“Еквивалентна доза” (Hт)

“Ефективна доза” (Е)

“Плътност на поток частици”

“Амбиентен дозов еквивалент” H*(d)

Дозовият еквивалент в дадена точка на

радиационно поле, който би бил породен от

съответното разширено и подредено поле в

сферата на МКРЕ на дълбочина d по радиуса в

посоката на подреденото поле. Специалното име

на единицата за амбиентен дозов еквивалент е

сиверт (Sv). За силно проникващо

лъчение се приема d = 10 mm.

“Персонален дозов еквивалент” Hp(d) 

Дозовият еквивалент в меки тъкани на

подходяща дълбочина d под една определена

точка на човешкото тяло. За силно проникващо

лъчение се приема d = 10 mm, а за слабо

проникващо лъчение d = 0,07 mm. Единицата за

персонален дозов еквивалент е сиверт (Sv).

Единицата - сиверт (Sv)

Единицата - сиверт (Sv)

Единицата part.cm-2.s-1



НАРЕДБА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА – КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ 

НА ВИСОКОАКТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ

ВИСОКОАКТИВЕН ИЗТОЧНИК - закрит източник от категория 1, 2 или 3,

определена въз основа на отношението А/D

Категория 1 • А/D ≥  1000 

Категория 2
• 10 ≤  А/D < 1000 

Категория 3 • 1  ≤  А/D <10 

А (TBq) – активността на закрития

източник

D-фактор (“Danger” - “опасност”) –

величината D (TBq), характеризираща

опасността от закрит източник, който се

използва или съхранява без контрол,

или е откраднат, захвърлен, загубен

•D=0,08 TBq за иридий-192

•D=0,2 TBq за селен-75

(Стойностите на D за различните

радионуклиди са дадени в Приложение

№ 20 на наредбата)



НАРЕДБА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА – КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ 

НА ВИСОКОАКТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ

ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТ И КОНТРОЛ

Лицензиантите и титулярите на разрешения са длъжни да водят

регистър за отчет и контрол на високоактивните източници

(чл. 124 от наредбата)

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ВИСОКОАКТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ (ВИ) (незадължителното в курсив) 

1. Идентификационен номер на ВИ 

 

……………………………………………………………… 

Фабричен номер на изделието: 

 

Сфера на употреба: 

 

2. Данни за предприятието, което има лицензия 

 

Наименование: 

Адрес: 

Държава: 

 

Производител         Доставчик Потребител  

3. Местоположение на ВИ (съхраняване или 

погребване), ако не съвпада с т. 2 

 

Наименование: 

Адрес: 

Държава: 

 

 

Стационарна 

употреба 

Съхраняване    Мобилна   

употреба  
 

4. Регистриране 

 

Дата на първоначалното регистриране: 

Дата на прехвърляне на регистрите в архива: 

5. Лицензия 

 

Номер:  

Дата на издаване: 

Валидност до: 

7. Характеристики на ВИ 8. Получаване на ВИ 

Дата на получаване: 

Получено от: 

 

 

Наименование: 

Адрес: 

Държава: 

Производител         Доставчик        Потребител 

 

9. Прехвърляне на ВИ 

Дата на прехвърляне: 

Прехвърляне към: 

Наименование: 

Адрес: 

Държава: 

Номер на лицензията: 

Дата на издаване: 

Валидност до: 

Производител          Доставчик        Друго предприятие 
 

Съоръжение за дългосрочно съхраняване и погребване  

6. Оперативен контрол на ВИ 
Дата 

Дата 

Дата 

Дата 

Дата 

Дата 

Дата 

Дата  

Дата  

10. Допълнителни сведения 

Загуба    Дата на загубата: 

Кражба    Дата на кражбата: 

Откриване        Да Не  

Дата: 

Място: 

Друга информация: 

 

 

Година на производство: 

Радионуклид: 

Активност към датата на производство: 

 

 

Дата на активността: 

Производител/доставчик (*): 

           Наименование: 

           Адрес: 

           Държава: 

Физични и химични характеристики: 

Идентификация на вида източник: 

Идентификация на капсулата: 

Класификация по ISO: 

Класификация по ANSI: 

Категория на източника по МААЕ: 

 

Източник на неутрони:          Да          Не 

 

          Мишена на източника на неутрони:  

         Неутронен поток: 

  

 

Срокове за предоставяне на

информация за високоактивни

източници (ВИ) в АЯР:

•7-дни от въвеждането в регистъра на

нов ВИ

•14-дни – след всяка промяна на

информацията в регистъра за даден ВИ

•14-дни – при отпадане от регистъра на

даден ВИ, като се посочва

предприятието или съоръжението за

погребване, където е предаден ВИ

•14-дни – при закриване на регистър,

когато дадено предприятие вече не

разполага с ВИ

Ежегодно, до края на първото

тримесечие на всяка следваща

календарна година, в АЯР се

предоставя електронно копие от

водения регистър на ВИ

(чл. 126 от наредбата)



НАРЕДБА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА – КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ 

НА ВИСОКОАКТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Съгласно чл. 72 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, лицата, които използват,

съхраняват или произвеждат източници на йонизиращи лъчения са длъжни да извършват годишна

инвентаризация на наличните източници. В АЯР се представя ежегодно следната информация за ВИ

ФОРМА-ОБРАЗЕЦ ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ВИСОКОАКТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ ОТ КАТЕГОРИИ 1, 2 И 3 /ЗА

Пореден 

номер

Предназначе

ние

Категория 

на 

източника

Радионуклиде

н състав

Активност по 

радионуклид

и 

Регистрационе

н номер  на 

източника по 

лицензия или 

разрешение

Номер на 

сертифика

т на 

източника

Производит

ел, 

фабричен 

номер и 

година на 

производств

о на 

източника 

Местополож

ение

Състояни

е на 

източника

Лицензиа

нт/Титуля

р на 

разрешен

ие

ЕИК (ЕГН) 

на 

лицензиа

нт или 

титуряр 

на 

разрешен

ие

Регистрацио

нен номер на 

лицензия/раз

решение

Отговорник 

за отчет, 

контрол и 

инвентариза

ция на 

източници на 

йонизиращи 

лъчения 

(име, ЕГН и 

телефон)

1

2

Указания за водене на отчет и контрол и за инвентаризация на ИЙЛ (включително формите-образци за 

различните ИЙЛ) са публикувани на електронен адрес: http://www.bnra.bg/bg/sir/procedures/guidance-control

http://www.bnra.bg/bg/sir/procedures/guidance-control


НАРЕДБА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА – СЪСТАВНИ ЕЛЕМЕНТИ 

НА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА 

1. Дозови граници                                
2. Дозови

ограничения         
3. Контролни 

нива

Нормативни 
основания

Прогнозирани дози 
на професионално 
облъчваните лица 

и контрол на 
облъчването

Радиационни и 
технически 

характеристики на 
ИЙЛ и на 

лъчезащитата

Контролирана и 
надзиравана зона -

разположение и 
категоризация на 

помещенията  

1. Технически и 
организационни 

мерки  за 
радиационна 

защита и правила 
за  безопасност     

2. Функции и 
отговорности

Вътрешен 
административен 

контрол

(Приложение № 4 на наредбата)



НАРЕДБА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА – СЪСТАВНИ ЕЛЕМЕНТИ 

НА ВЪТРЕШЕН АВАРИЕН ПЛАН

Изходни 
събития и 

сценарии за 
развитие на 

предполагаеми 
аварийни 
ситуации 

Нарушаване на 
защита на 
радиационна 
глава

Оставане на 
радиационната 
глава в 
отворено 
положение с 
прибран в нея 
източник

Невъзможност
за прибиране
на източник в
радиационната
глава

Откъсване на 
носач с 
източник

Прогнозиране на 
очакваните дози за лица от 

аварийния екип

Определяне на 
референтни нива при 
ликвидиране на 
аварийните ситуации

Ред за действие на 
аварийния екип 

Технически 
средства и 

приспособления 
за аварийно 
реагиране

Манипулатори и  
режещи ръчни 
инструменти 

Средства за 
ограждения, 

предупредителни 
знаци и 

сигнализации

Защитни екрани -
оловни тухли, 

похлупаци, листове, 
торбички със сачми, 

гъвкави екраниДозиметрична
апаратура и 

средства за ИДК

Преносими 
защитни 

контейнери

Ред за поддържане на аварийна 
готовност, обучение и тренировки на 
аварийния екип  

Ред за уведомяване на АЯР и 
специализираните контролни органи 
при инцидент или авария   

(Приложение № 5 на наредбата)



НАРЕДБА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА - КОНТРОЛ

Контрол по прилагане на наредбата осъществяват
председателят на Агенцията за ядрено
регулиране, министърът на здравеопазването и
министърът на околната среда и водите в
съответствие с правомощията им, определени в
Закона за безопасно използване на ядрената
енергия, Закона за здравето и Закона за опазване
на околната среда

Наредба за 
радиационна 

защита

АЯР

Министерство на 
здравеопазването

Министерство 
на околната 

среда и водите

Председателят на Агенцията за ядрено
регулиране дава в рамките на своята
компетентност указания по прилагането
на наредбата



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Новото българско законодателство по радиационна защита (Закон за безопасно

използване на ядрената енергия, Наредба за радиационна защита и Наредба за реда за

издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия)

въвежда цялостно и систематично разпоредбите на Директива 2013/59/Евратом, като са

взети предвид препоръките на МКРЗ и МААЕ

Съблюдавайки принципа за приемственост, новата

Наредба за радиационна защита консолидира и

доразвива адекватно принципите, нормите и

изискванията за радиационна защита, прилагани у нас

през последните десетилетия

Националната инфраструктура

(законодателство, регулаторен

орган и система за регулиране)

за осигуряване на радиационна

защита е в съответствие с

международните стандарти и

критерии



БЛАГОДАРЯ 

ЗА ВНИМАНИЕТО!


