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Въведение

ТОЗи Доклад е изготвен съгласно договор J\Ъ 4/05.03.2020 г. с предмет: ,,Обособена
позuцuя Nь 4: Формулuране на преdлоuсенuя за развumuе u управленuе на полumuкLl по

uнформuраносm, образованосm u dруеu в обласmmа на раduоеколоzuяmа u раduацuоннаmа
заlцumа на населенuеmо" между ,,Евро Бизнес Консулт" ОО.Щ и сдружение ,,Българско
ядрено дружество" в изпълнението на проект м вGO5SFор00 1 -2.00 9-0172,,Партньорство
на гражданите С институциите на местно, регионално и национално ниво за създаване и
провеждане на устойчиви политики в областга на радиоекологията и радиационната
защита на здравето на населението", финансиран от Оперативна програма ,оЩобро
управлениеО', съфинансирана от Европейския съюЗ чрез Европейския социалеН фонд.

гражданското участие в процесите на взомане на решения по публичните политики
търпи динамично раi}витие в контекста на отношенията между управляващи и граждани.
то се позовава на разбирането, че гражданите имат пълното право Да бъдат постоянен и
самостоятелен участник в създаването на политики. основно право на всеки европейски
гражданин е правото на добра администрация и добро управление. Щоброто
управление
трябва да намери изрaв в прозрачност и ефективност в работата на администрацията,
както и в участието на гражданите в процесите на взимане на решения по публичните
политики. Заинтересовани страни в процеса мога Да бъдат: органи на централна, областна
и местна власт; структури на гражданското общество социални партньори, организации
на работници и работодателски организации, организации с нестопанска цел, общности и
неформални групи граждани.

за целите на настоящия доклад формулираните предложения за разработване

и

управление на политики по информираност, образованост, ексклузивно участие на
експерти при взимане на управленчески решения в областта на радиоекологията и

радиационната защита на населението са пречупени през идентифицираните нива за
гражданско участие в процеса на вземане на решения съгласно Кодекса на добрите
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практики, одобрен от Конференцията на международните неправителствени организации
към Съвета на Европа: информация, консултация, диалог и партньорство.

предлохtениятаса по-скоро неформални и затова не противоречат на нормативната
уредба, свързана с регулация на радиационната защита и ядрената енергия и не
възпрепятстват прилагането на относимите нормативни актове, както следва:

о

Закон за безопасно използване на ядрената енергия (изм.
25.02.2020 г,);

,
,
,

,

и

доп., бр.

l7

от

Наредба за радиационна защита приета с ПМс J\ъ 20 от 14.02.2Ol8 г., обн,,
ДВ, бр.
16 от 20.02.20l8 г., в сила от 20.02.2018 г.;
Наредба за прилагане на гаранциите по Щоговора за неразпространение на ядреното
оръжие от 27.10.20l7 г., обн., ДВ, бр. 88 от 3.11.2О17 г.;

Наредба за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено
регулиране за
събития В ядрени съоръжения, в обекти и при дейности с източници на йонизиращи
лъчения ипри превоз нарадиоактивни веществаизм. идоп., бр. l1 отЗ1.0l .2О17 г.;
Наредба за реда за издаване на лицензии и
разрешения за безопасно използване на
ядрената енергия от 18.05.2004 г., изм., бр.76 от 05.10.2012 г., изм. и
доп, бр, 4 от
l5.01.20lб г., изм., бр.4 от 9.01.2018 г,, в сила от 9.01.20l8 г., изм. и
доп., бр. З7 от
4.05.2018 г.;

наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръже ния, ядрения
материал и радиоактивните вещества (обн., ДВ, бр. 82 от 20l5 г., посл. изм. и
доп.
бр. 5З от 5.07.20l9 г.);
наредба за радиационна защита при дейности с
радиационни дефектоскопи от
l5.04.201З г., обн., ДВ, бр.38 от23.04.20lЗ г., изм., бр. З7 от4.05.2018 г.;
Наредбата за условията и реда за придобиване на професионална кв€UIификация и
за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на
удостоверения за
правоспособност за използВане на ядрената енергия (обн.,
ДВ, бр. 74 от 20О4 г.,
посл. изм. и доп. бр. 53 от 5.07.20l9 г.);

с
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наредба за осигуряване безопасността при управление на отработено ядрено
гориво от 2.08.2004 г., обн., [В, бр.71 от 13.08.2004 г., изм. и доп., бр. 76 от

30.08.2013 г., изм., бр. 4 от 9.0l .20l 8 г., в сила от 9.01 .201 8 г., бр. 37 от 4.О5.201 8 г.;

наредба за безопасност при извея(дане от експлоатация на ядрени съоръя(ения от

20.08.2004 г.;

Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, от 23.08.20l3
г,, обн., ДВ, бр. 76 от 30.08.201З г,, изм., бр.4 от 9.01.2018 г., в сила от 9.01.2018 г.,

бр. З7 от 4.05.20l8 г.;

Наредба NЬ 1 от 15.11.1999 г. за норми за целите на
радиационна защита и
безопасност при ликвидиране на последствията от
урановата промишленост в
Република България

поглед върху базовите отношения меж(ду дър2кавните инстптуции и гражданското
общество
о Как взаимодействат държавата и гражданското общество? Типове взаимодействие

по отношение на държавната администрация гражданското общество е в позицията
или на потребител на обществени
услуги ) или на партньор. В крайна сметка гражданското
се
участие
реаJIизира с поемането на отговорност от държавните институции. основата за

гражданско участие от страна на държавата може да бъде (създаване на) единна
и
адекватна национална правна рамка, разработване на стратегии, програми и планове
за
реализация на гражданското участие, осигуряване на ресурси за прилагането на политики
по отношение на гражданското участие при вземането на
решения.

о

Как участва гражданското общество във взимането на
решения?

процесите на участие на гражданските организации могат да бъдат
реализирани на
три нива - политики и законодателство, планове и програми и проекти. Гражданските
организации могат да участват на рЕвлични етапи от процеса на
формулиране на
политиките. Най-интензивно е участието им в самото начало на процеса, когато
се
проучват нуждите и се прави анализ на ефективността на съществуващите политики.
участието на организирани заинтересовани страни като неправителствени организации,
може да се реализира чрез застъпничество и лобиране и ,дз пgдцgмql]це администрацията
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В съставянето на плановете и програмите
Гражданите могат да rIастват в целия процес на планиране. Проектите са конкретни
Мерки, които са описани изчерпателно. Широко рiвпространено е участието на
във формулирането на по-ефективни политики.

гражданските организации като изпълнители или подизпълнители на проекти,

О

Участието на гражданското общество - форлtално (задължително) и нефорлtално

ПРОцесите на гражданско участие могат да бъдат задължителни, т.е. изискуеми по
закон и незадължителни - инициирани по волята на държавната администрация като
РеЗУЛТаТ ОТ анаJIиз. При задължителните (формални) процеси законовите норми
установяват кой може да участва, докъде со рЕвпростират правата на участие, каква е

структурата на процеса

и

какво се прави със заключенията. Формалните процеси

включват процедури за съгласуване и пораждат административни решения.
ПРОЦеСИте на неформално участие н9 са (изрично) регулирани с нормативни актове

и може да бъдат струкгурирани по рtвлични начини в зависимост от условията. Те са

изцяло доброволни, като основният принцип е съвместното решаване на различни задачи
в контекста на конкретната политика. Щелта може да бъде рЕвлична, например събиране
на информация, рtlзмяна на идеи или съвместно намиране на
решение, а в някои случаи и
съвместно изпълнение. Въпросът за това кой участва, как се решава задачата и по какви
правила се процедира се определя предварително или по взаимно съгласие между
участниците. Нормите на неформално участие са разнообразни и ьвкави. Резултатите от
тях се състоят във формулирането на граждански препоръки в помощ на процеса на
вземане на решения от страна на официалните органи. В някои случаи последните могат
да решат да придадат задължителен характер на резултатите. Формалните и неформалните
процеси често се съчетават. Резултатите от посредничеството често придобиват
3адължителен хараКтер посредствоМ постигнати споразумения, които могат да бъдат
вкJIючени в официалния процес за оценка на въздействието след възстановяването й.

о

Коu са видовете и формите на гражданско участие?

по които

формулирането и управлението на политики включва
гражданиТе, могаТ да бъдат групирани в четири категории съгласно Кодекса на добрите
практики за гражданско участие в процеса на вземане на решения, одобрен от
КонференЦията на международните неправителствени организации към Съвета на Европа:
информация, консултацшя, диалог, партньорство. Формите, които се използват, са

начините,
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-

публични консултации, създаване на консултативни съв9ти, комисии,
РабОТНИ ГРУпи, провеждане на проучвания, кръгли маси, конференции, референдуми и
ПеТИЦии. Няма единен подход, коЙто да гарантира успех на гражданското
участие. Затова
ПРаВИТеЛСТВаТа, КОИТО ОСъзнават необходимостга от гражданско участие при
провеждането на политики и желаят да го насърчават, непрекъснато да усъвършенстват
своите подходи. Четирите основни форми (информация, консултация, диалог,
Р:tЗНООбР:tЗни

ПаРТНЬОРСтво) могат да бъдат разглеждани и като етапи на процеса на гражданско
участие.
ТОВа, КОеТО е необходимо да се вземе предвид при реализирането и на четирите
на

форми
активно участие е, че крайната цел е добавянето на стойност към реализирането на
прозрачна и отворена политика.

идентификация на адресатите в областта на радиоекологията и радиациоцната
защита на населението

отговорни институции, които работят в областта на радиоекологията и
радиационната защита на населението в България
отговорните институции, които работят на национално ниво в областта на

радиоекологията и радиационната защита на населението, са:

'

Национален център по радиобиология

и

здравеопазването;

.
,

радиационна защита - Министерство на

Агенция за ядрено регулиране (АЯР);
Изпълнителна агенция по околна среда - Министерство на околната среда и водите

международни институции, които работят на международно ниво в областта на
радиоекологията и радиационната защита на населението
Международна агенция за атомна енергия;

Международна коми сия зарадиационна защита;
Европейската комисия
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заинтересовани страни в областта на радиоекологията и радиационната защита
ДърЖавни институции - Министерство на енергетикuта) Министерство на околната
СРеДа И ВоДите, Министерство на здравеопазването Национален център по

'

РаДИОбиология и радиационна защита; Министерство на вътрешните работи,
Министерство на отбраната, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на
НаСеЛеНИеТО", АГеНция ,,Митници", ,Щържавна агенция за метрологичен и технически
надзор и др.;

'

ПРИТеЖаТели на лицензии и разрешения, основните от които са AEI_( Козлодуй, ЩП
и други;

РАО,ИЯИЯЕ, болници, производствени лаборатории

'

НаУЧНИ институти

-

- ИЯИЯЕ, СУ -

катедра Топло и ядрена енергетика;

Физически факултет и химически факултет,

.

НПО - зелени (т.нар. антиядрени), БЯЩ, WiN; БУЛАТОМ;

,

Консултантски компании

в

области на ядрените приложения

и

ТУ

енергетика и

радиационна защита;

.

Общини и местна власт;

.

Медии;

.

Съседни страни;

'

IIIироката общественост.

систематизиране на предложения за гражданско участие при разработване и
управление па политики в областта на радиоекологията и радиационната
защита на населението и адресати
Предложение за разработВане на комуникационна стратегия съвместно от БЯЩ,
национален център по радиобиология и радиационна защита1 Дгенция за ядрено

реryлиране и Изпълнителна агенция по околна среда _ мосв
радиационната защита се фокусира в опазване на здравето, околната среда и
енергийната сигурност на страната.
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КдоБроупрдвпвнйв

НаЦиОналните институции, отговорни за политиките в областта на радиоекологията
радиационната защита на населението, са:

/
,/
,/

НаЦиОнален център по радиобиология и радиационна защита
здравеопазването;

- Министерство

на

Агенция за ядрено регулиране;
Изпълнителна агенция по околна среда - Министерство на околната среда и водите.

националният център по радиобиология и радиационна защита е специализиран
орган на. Министерството на здравеопазването, покриващ всички дейностио свързани с
източници на йонизиращи лъчения, включително защита здравето на българското
население.

Агенцията

за ядрено

регулиране

е

независим специализиран орган към

министерски съвет, контролиращ за безопасната експлоатация на ядрените съоръжения и
радиационната защита при използването на Ийл. Агенцията за ядрено регулиране
предоставя на обществеността актуална информация за дейностии събития в областга на

ядрената безопасност и

радиационната защита. На интернет страницата
публикувани новини, актуални информации и проекти на
нормативни документи. Отразени са всички важни събития както в страната, така и в
чужбина, които имат отношение към безопасността на ядрената енергетика и
работата на
(http://www.bnra.bgl)

са

регулиращия орган.

и прагове,
свързани с радиационната безопасност и защита на населението и прилагат политиката на
ядрена безопасност и радиационна защита. Политиките в областга на
радиоекологията и
радиационната защита на населението трябва да се изпълняват в условията на прозрачност
при вземане на решениятаи навременно информиране на заинтересованите страни.
Отговорните държавни институции определят основните норми

в този смисъл може да се обобщят основни канали и механизми за информиране на
обществеността и заинтересованите страни по отношение на радиологията и
радиационната защита:

,/
,/

Интернет страница на Агенцията за ядрено регулиране - www.bnra.bg;
Годишен доклад;
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Взаимодействие с медиите;
Взаимодействие на Агенцията за ядрено регулиране със заинтересованите страни
при аварийни ситуации;

'/

www.strategy.bg - Портал за публични консултации на проекти на нормативни
актове и стратегически документи;
ИнфОрмиране на основните заинтересовани страни относно проекти на нормативни
документи;
,ЩОстъп до обш{ествена информация съгласно Закона за достъп до обществена
информация;
ПРОЦедурите за получаване и отчитане на възгледите на широката общественост
при процесите на планиране и вземане на решения.

НационалНите институции, отговорни за изпълнението на политиките в областта на
радиоекология,га и радиационната защита на населението, съвместно с граждански
организации (нпо) в лицето на Българско ядрено Друя(ество, могат да разработят целева

комуникационна стратегия. Изпълнението

на такава стратегия би

обезпечило
необходиМите гаранции по отношение на прилагане на lIринципа на партньорство и би
осигурило прозрачност на процеса по прилагане на политиката чрез одобрение,
изпълнение и проследяване на набор от подходящи мерки и действия. Комуникационната
стратегия може да бъде финансирана чрез инструментите, които предлагат оперативните
програми.

комуникационната стратегия трябва да бъде фокусирана върху идентифицирането
и включването на заинтересованите страни чрез подходящи форми, като:

-

Разработване и публикуване на информационни рубрики в областта на
радиоекологията и радиаl\ионната защита на населението на достъпен и разбираем за
широката общественост език. Рубриките могат да бъдат публикувани на електронните
страници на Национален център по радиобиология и радиационна защита; Дгенция за
ядрено регулиране; Изпълнителна агенция по околна среда към Министерство на околната
среда и водите; Българско ядрено дружество; другИ
- Разработване и публикуване на информационни рубрики/текстове на достъпен
и разбираем в социалните мрежи, насочени приоритетно към младите хора най-вече по
отношение на опазване на здравето, околната среда и енергийната сигурност на страната.
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-

Създаване и своевременно актуализиране на рубрика ,,Въпроси и отговори" в
областта на радиоекологията и радиационната защита на населението. Рубриката
,,ВЪПРОСИ и отговориО' може да бъде достъпна както на електронните страници на
отговорните институции,така и в социалните мрежи.

- Разработване, отпечатване и

разпространение на информационни
брошури/книжки с полезна информация в областта на опulзване на здравето и околната
среда;

-

Организиране

-

Периодично провеждане

и

прове}кдане на срещи, семинари, обучения, кръгли маси,
конференции, вкл. с участието на национални и регионални медии;

на

социологически проучвания

за

нагласите

в

обществото по въпроси, свързани с ялрената енергетика и безопасност, както и за нивото
на познаване на мерките по отношение на радиационната защита на населението;

-

Други.

информирането като форма на гражданско участие при разработване и
управление

на политики е процес, при който информационния поток за предстоящите и взетите

решения може да идва както от гражданите и техните организации, така и от дър}кавните
институции. Голямата цел е широката общественост да бъде запозната със спецификите
на провежданата политика. В обществата с развита демокрация информирането става все
по-активно и намира широко приложение за насърчаване на гражданското
участие.
гражданите са уведомявани и уведомяват как и при какви условия ла
участват в
управлението и да изразяват своето мнение. Например разработването на наръчници и
информационни книжки за участие на гражданите в управлението и за начините на
вземане на решения, е често използван подход. Информирането е основа на ефективна
комуникаЦия, а впосЛедствие - и на ефективното консултиране и на съвместно вземане на
решения. Обществените консултации и съвместното вземане на решения не могат да

бъдат осъществени, без да са предприети действия за ефективно и качествено
информиране на заинтересованите страни. Ефективното информиране се основава на

следните принципи:

-

Прилагане на диференциран подход спрямо спецификата на групите, за които е
предназначено;

-

Използване на повече от един канал за информация;
Щостьпен език и формат; и
Предхожда вземането на решения.

с
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ДОБРО УПРДВЛЕНИЕ

Ефективното информиране трябва активно да насърчава гражданито да споделят
мнението си и да насърчава обратна връзка с тях.

От ключово значение е да бъде стимулиран подходът

".отдолу-нагороОО при
ИДеНтифициране на нуждите, потенциала за развитие и възможните решения.
Определянето на целите и приоритетите на политикатаи на действията, чрез които ще се
Реализират тези цели и приоритети, не трябва да бъдат единствено инициаrlива и
ангажимент на администрацията, а следва да се планира с активното участие на
гражданските организации. На гражданите трябва да се предоставят възможности за
обратна връзка с институциите - да посочват проблеми и пропуски в ,,системата", да
предлагат решения и да работят за реална промяна съобразно техните действителни
НУЖДИ. С ТОва ще бъде насърчено сътрудничеството между заинтересованите страни,
ориентирано към резултати, което е от ключово значение за успешното
формулиране и
изпълнение на политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на

населението.

предложение за подобряване на работата на съществуващите консултативни съвети
по отношение на публичността
Според информацията, представена в изготвените към настоящия проект Щоклад
опuсанuе на поdбранu dобрu пракmuкч за акmLtвltзuране rш zраскdа|rcкоmо обtllесmво в
процесumе на формулuране u провеuсdане на полumul{ч. оm dpyzu обtшсmu, коumо са
поdхоdяu.lu da бъdаm аdап.muранu за обласmmа на раduоеколоzuяmа u
раduацuоннаmа
заlцumq на населенuеmо И ,щоклад Поdбранu ефекmuвнu uнсmруд4енmu за
учасmuе на

zраэtсOанumе прu формулuранеmо u провеэtсdанеmo на поJшmuкu rla
управленuе в обttасmmа

на раduоеколоеuяmа u

раduацuол7наmа заu|umа на населеLluеmо) аа t;ъздадени и
функционират два консултативни съвета към председателя на Дгенцията за ядрено
регулиране съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия: Консултативен
съвет по въпросите на ядрената безопасност и Консултативен съвет по tsъпросите на
радиационната защита.

съставът на тези консултативни съвети се определя със заповед на председателя на
Агенцията за ядрено регулиране. Тяхната роля е да подпомагат дейността на
председателя, като представят становища по научните аспекти на ядрената безопасност и
радиационната защита. Според анализа на работата на съветите становищата имат
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единствено съвещателен характер, а цялата отговорност за приеманите решения носи
Агенцията за ядрено регулиране. На практика информация в публичното пространство за
РабОтата на двата консултативни съвета липсва, като дори не се публикуват резюмета на
ПРоТоколи от заседанията в достъпен за широката общественост език и формат.

На баЗа На начина на функциониране на консултативните съвети моя(е да

се

отправят препоръки за разширяване и подобряване обхвата на работата им по отношение
на информираност и публичност.

освен изброените по-горе функции, консултативните съвети могат да разширят
своята дейност, като се засили координацията между гра}кданския сектор и
изпълнителната власт на национално равнище в процеса на формиране на политики.

поради факта, че към момента дейността на консултативните съвети е силно
непопулярна, няма юридическа пречка да засили прозрачността в работата им. освен

публикуване на информация за дейността - вътрешни правила, състав на консултативния
съвет, заседания със съответния дневен Ред и протоколи, консултативните съвети могат да
включаТ новИ информационни канали социални мрежи, онлайн анкетни карти,
интервюта и др.

също така, С оглед на това, че съставът на консултативните съвети се определя със
заповед на председателя на Агенциятаза ядрено регулиране, същите могат да включат и
представители от грая(дански организации (нпо) без право на глас, които да изпълняват
ключовата функция на информационен посредник между институциите и гражданското
общество.
предложените варианти всъщност представляват добавяне на стойност и
надграждане на установени практики, тяхното разширяване и по-адекватно прилагане
спрямо нуждите от информация и въвеждане на прозрачност спрямо съществуващото

положение. Повишаването на отчетността на работата на съветите е огрOмна стъпка
напред за утвърждаването на партньорство между институциите и гражданското
общество.

с
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ПРедложенше за създаване на Информационно-консултативен орган по
радиоекология и радиационна защита

ПРедвид съществуващото положение възниква обективна необходимост от
създаване на национален Информационно-консултативен орган по радиоекология и
радиационна защита, който да е постоянно действащ и да подпомага всички
заинтересовани страни. Чрез него може да се популяризират национални и регионални
ПРОГРаМи, Засягащи информирането и защитата на населението от радиационно
облъчване, произлизащо от природни източници. Информационно-консултативният орган
МОЖе Ла бЪДе МУЛТИинституционален) т.е. да обедини държавните институции, отговорни

за защита на околната среда, здравето на хората, образованието на подрастващите

и

науката с представителите на граждански организации и експерти в същата област, но от
изключително важно значение е съставът му да включва експертизата на повече
представители на НПО.

и радиационната защита, както и
съществуващите към момента форми на взаимодействие между заинтересованите страни в
тази област, може да се заключи, че нормативната уредба не ограничава засилване на
взаимодействието чрез създаване на подобен информационно-консултативен орган.
предвид спецификите на радиоекологията

участието в този обществен орган е на доброволен принцип, като в него могат да
бъдат поканени представители на граждански организации, отделни граждани, нпо,
професионalлни асоциации, научни организации и представители на местната власт.
предмет на дейност на информационно-консултативния орган могат да са основни
документи и политики. Наред с това, органът трябва да е ангажиран с дейности като
повишаване на информираност,га на обществеността във връзка с ядрената безопасност и
радиационната защита; участие на граждански организации в разработването на политики
в областта на ядрената енергетика, приложения и безопасност; наOърчаване на
обществения диалог по въпроси от областта и подобряване на комуникацията със

заинтересованите страни.

предложение за регламентиране на участието на представители на гражданите от
засегнати региони в експертните групи, които оценяват необходимостта от
провеждане на политики и вземане на решения относно ликвидирането на
последиците от уранодобивната промишленост или инциденти с ядрен материал

Проект вGO5SFоР001-2.009-0L72 ,,Партньорство на гражданите

с

институциите на
местно, регионално и национално ниво за създаване и провеждане на
устойчиви политики
в областга на радиоекологията и радиационната защита на здравето на населениетоО.,
финансиран от Оперативна програма,,,щобро управление", съфинчrс"рчrа от Европейския

съюз,2014-2020г,
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ЕврOпЕйски

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

СOЦИАJIЕН ФОНД

Регламентирането на участието на представители на гражданите от засегнати
РеГиони В експертните групи, които оценяват необходимост,га от провеждане на политики
И ВзеМане на решения относно ликвидирането на последиците от уранодобивната
промишленост или инциденти с ядрен материал би бил още един ефективен инструмент за
активно вкJIючване на гражданското общество. За съжаление, нормативната уредба ясно
Дефинира работата с техногенни източници йонизиращи лъчения, като професионално
ОбЛъчване на въвлечените лица и такова гражданско участие би противоречало на
НаРедба За радиационна защита. Такова участие все пак би могло да бъде реализирано по
СМИСЪЛа На Наредбата за условията и реда за придобиване на професионална
квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на
УДОСТОВерения за правоспособност за използване на ядрената енергия, но сроковете и реда
за получаване на необходимите лицензи водят до заключението, че този инструмент е
трудно приложим по отношение на редовите граждани на Република България и
следователно е неефективен от гледна точка на упражняването на реален мониторинг от
страна на населението върху дейностите и политиките в разглsжданата област на
радиоекологията и радиационната защита на населението.
предлоясение за вьвеждане на образоватепнп теми в областта на
радпоекологпята и
защита
в училищата
радиацпонната
Ако едно дете започне да учи за принципите на безопасността и здравето, така
както се учи да чете и пише, това би могло да се превърне в естествена част от игрите и
живота му. Така ще развие правилно отношение към собствените си здраве и безопасност,
което ще го съпътства през целия му професионален живот в бъдеще.

знанията се усвояват най-добре, ако са интегрирани в отделните изучавани
предмети, вместо да се преподават като самостоятелна дисциплина. Практическото
обучение и примери от реалния живот помагат на децата и младите хора да пренесат
посланията У дома. Различните възрастови групи
от основното училище до

професионалните гимназии, усвояват основните послания по
рtвлични начини.

удачният подход в този смисъл включва както чисто образователните, така и
администРативните процесИ в училиЩето. Учениците и администрацията обединяват
усилията си за превръщане на училището в по-безопасно място за работа, учене и
развитие чрез въвеждането обучителни теми/курсове (свободноизбираеми) относно
например:

Проект BGO5SFOP001-2.009-0I72 ,,Партньорство на гражданите с институциите на
местно, регионално и национално ниво за създаване и провеждане на
устойчиви политики
в областта на радиоекологията и радиационната защита на здравето на населението",
финансиран от Оперативна програма,,Щобро управление", съфина"с"ра.а от Европейския
съюз, 20114-2020 г.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
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СOЦИАЛЕН ФОНД

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

-

Планирани мерки за защита на здравето на хората, включително мерки,
предвидени във външния авариен план за уведомяване, защита и помощ на населението в

случаЙ на авариЙна обстановка;

-

действия на населението при аварийна обстановка;
ОСНОВНа ОбРазователна информация за радиацията и неЙното въздействие върху
човешкото здраве и околната среда;
- ОбЩа ИНфОРмация за възможни аварии и последиците от тях за населението и
околната среда.
- вида на аварийната обстановка и при възможност характеристиките й (характер,
продължителност и възмо)tно развитие);
- полезни съвети за лична хигиена;

-

полезни съвети

за

прилагането

на мерки за защита на

здравето, като:

ограничаване консумацията на определени хранителни продукти, които е възможно да са
замърсени с радиоактивни вещества; пребиваване в затворени помещения; използване на
индивидуални средства за защита и лекарствени средства; организаl\ия на възможна
евакуация;

провеждането на такива часове и преподаването на такива теми може да се
осъществи с помощта на представители на НПО (пр. Българско ядрено дру}кество) по
покана от съответното училище, Освен това, като част от предлохtената комуникационна

стратегия

за целта могат да бъдат

брошури/материали за ученици.

разработени

и

специални информационни

Изготвяне на SWOT анализ на направените предложения
Аdресаm

ПреDлоаrcенuе

Сuлнu сmрана u
възлпоJlсносmu

Разрабоmване на
комунuкацuонна
сmраmееuя
съвмесmно оm БЯrЩ,
Нацuонален ценлпър
по раduобuоло?uя u

Национален
център

радиобиология

и

информиране

на

качествено

и

радиационна
защита;

/ Агенция

/ ефективно

за

заинтересованите
страни;
/ наличиена

Слабu сmранu u
възмоilсна
опасносmu
у непоследователен
интерес или
негативизъм от
заинтересованите
страни или целевите
групи;

Проект вGO5SFор001_2.009_0172 ,,Партньорство на гражданите

с

институциите на
местно, регионално и национално ниво за създаване и провеждане на
устойчиви политики
в областга на радиоекологията и радиационната защита на здравето на населението((,
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съюз, 2014-2020
Page 17

г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СOЦИАЛЕН ФОНД

раduацuонна
заulumа; Аzенцuя за
яdрено реzулuране
u Изпълнumелна
аzенцuя по околна
среdа - МОСВ

Поdобряване на
рабоmаmа на
съlцесmвуваulumе
консулmаmuвнu
съвеmu

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

ядрено
регулиране;

у Изпълнителна
агенция по околна
среда - МОСВ

У Агенция

за

ядрено регулиране

систематизирани и
представени добри
практики на
международно ниво,
свързани с
изискванията за
прозрачност и
отчетност;
/ собствени
интернет--страници
на потенциалните
партньори при
прилагането на
комуникационната
стратегия;
/ гарантира
прилагане на
принципа на
партньорство;
/ засилване
интереса на
заинтересованите
страни в областга на
радиоекологията и
радиационната
защита на
населението

У

утвърждаване на
партньорския
диалог между
заинтересованите
страни чрез
разширяване на
състава на
консултативните
съвети;
/ подобряване на
отчетността в
работата на

консултативните

/

претопяване на
медийния интерес
заради други
обществено значими
теми (пр. Covid-19);

r'

непродуктивен

диалог;

/

бавен ход на

предложените
промени заради

традициите в
работата на
консултативните
съвети;
/ незаинтересованос
т към
популяризирането на
дейностга на

Проект BGO5SFOP001-2.009-0172 ,,Партньорство на гражданите

с

институциите на
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ООНД

КдоБроупрдвлвнйе
консултативнито
съвети

съвети;
справедливо

/

разделяне на

съзdаване на
Информац1,1онно-

/

Министерство
на околната среда

консулmаmuвен
ореан по
раduоеколоеuя Ll

У

раduацuонна
заlцumа

у

и водите;

Министерство

на
здравеопазването;

Министерство

на образованието
и науката

Реzламенmuране на

отговорностите
между членовете;
У добавяне на
качество към
решенията;
/ засильане на
координацията
между гражданския
сектор и
изпълнителната
власт
Информационноконсултативният
орган ще е насочен е
към всички
заинтересовани
страни;
/ създаване на
липсваща до
момента
връзка/обединение
между гражданите и
държавните

r'

,/

Министерство
на
на
околната среда
учасmuеmо
преdсmавumелu на водите
zрасюdанumе оm
засе?наmu реzuонu
в експерmнumе
2рупu, коufпо
оценяваm
необхоduмосmmа
оm провеэюdане на
полumuкu u вземане
на peuleцurl
оmносно

/
мен ведомствен

несъответствие с

Наредбата за

радиационна защита;
тежка процедура
по получаване на
необходимите
лицензи за
специализирано
обучение и на
удостоверения за
правоспособност за
използване на ядрена

У
на който да се
ва оценка на

илитационни

Проект BGO5SFOP001,2.009-0I72 ,,Партньорство на гражданите

с

институциите на
местно, регионално и национално ниво за създаване и провеждане на
устойчиви политики
в

областта

на

радиоекологията

и

радиационната

защита

на

здравето

на

населението(6о

финансиран от Оперативна програма,,.Щобро управление", съфинаrс"ра"а от Европейския
съюз, 20|4-2020
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у

лuквuduранеmо на
послеduцumе оm

изисквания за
тясна експертиза

ураноdобuвнаmа

промuulленосm uлu
uнцudенmu с яdрен
маmерuа]l
въвесюdане на
образоваmелнu
mемu в обласmmа

на
раduоеколоzuяmа u
раduацuоннаmа
заulumа в
учuJlulцаmа

у

Министерство

на образованието

и науката

нпо

/

създаване на
заинтересованост у
най-младите в
областга на
радиоекологията
радиационната
защита на
населението;
информирано
правилно
отношение на
учениците към
собствените си
здраве и
безопасност;
/ повишаване на
знанията по
въпросите на
радиологията и
радиационната
защита;
У улесняване на
достъпа до
информация
например за
текущия гама фон
по места, както и за
начините на
взаимодействие
между гражданите с
институциите.

r'

с институциите на
местно, регионално и национално ниво за създаване и провеждане на устойчиви политики
в областта на радиоекологията и радиационната защита на здравето на населението'',
финансиран от Оперативна програма,,щобро управление", съфинанс"рана от Европейския
съюз, 20|4-2020
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Сьответствие на направените предложения с нормативната уредба в сектора и
възможни резултати
Предложенията не попадат в конфликт с рtlзпоредбите на Наредба за осигуряване
на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните
ВещеСтва, Наредба за условията и реда за освобождаване на малки количества ядрен
материал от прилагането на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена
ВРеДа, Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи, Наредба за
ОСИГУРЯВане безопасността на изследователските ядрени инсталации, Наредба за
РаДиационна защита при дейности с радиационни дефектоскопи и други нормативни
документи.

Направените предложения могат да могат да бъдат позитивна основа за
ПОДОбРяваНе на взаимодеЙствието между заинтересованите страни посредством следните
резултати:

l

ВНеДРяВаНе/инкорпориране на обществени
фундаментално очакване в демокрацията;

ценности

в решенията, което е

l СЪЩеСТВено подобряване на качеството на тези решения, например чрез
предлагане и анализ на алтернативи или намиране на грешки в аргумен^гация^га или
детайлите на предложените политики;
l
между конкуриращи
се интереси чрез
разрешаване на конфликти
посредничество, заглаждане на различия и промотиране на сътрудничеството от страна на
институциите;
l Създаване на доверие в институции
възможностите за разрешаване на проблеми;

и процеси и оттам повишаване

l информиране и образоване на обществото, в смисъла
общественото разбиране на естеството на задачите и решенията
капацитет.

на

на повишаване на
и на изграждане на

с

ПРОеКТ BGO5SFOP001-2.009-0I72 ,,Партньорство на гражданите
институциите на
местно, регионално и национално ниво за създаване и провеждане на устойчиви политики
в областта

на

радиоекологията

и

радиационната

защита

на

здравето

на

населението'6,

фИНаНСиРан от Оперативна програма,,.Щобро управление", съфинансирана от Европейския
съюз, 2014-2020
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Кдоьроупрдвлвнйв

Избор на предлоя(ения за гражданско участие при разработване и управление на
ПОЛИТИКИ в Областта на радиоекологията и радиационната защита IIа населението
въз основа на SWOT анализ
След преглед на първоначалните предложения през призмата на анализ на Силните,
слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT), предлагаме следните 4 предложения
да бъдат отправени към съответните адресати:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
РЛЗРАБОТВАНЕ НА

коlчfуникАционнА стрАтЕгия
ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА

СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ
КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ
СЬЗДАВАНЕ IIА ИНФОРМАЦИОННОКОНСУЛТАТИВЕН ОРГАН ПО
РАДИОЕКОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА

зАщитА

ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ТЕМИ В ОБЛАСТТА НА
РАДИОЕКОЛОГИЯТА И
РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА В

АдрЕсАт

Национален център по радиобиология и
радиационна защита; Агенция за ядрено
регулиране и Изпълнителна агенция по
околна среда - МОСВ
Агенция за ядрено регулиране

Министерство на околната среда и водите;
Министерство на здравеопазването;
Министерство на образованието и науката
Министерство на образованието и науката

УЧИЛИЩАТА

ИЗГОТвяне на образец за подаване на предложения за гражцанско участие кьм
ОТГОВОРните институции от областта на радиоекологията и радиационната защита на
населенпето

Що

(име на адресата)

ПРОеКТ BGO5SFOP001-2.009-0I72 ,,Партньорство на гражданите с институциите на
МеСтнО, регионално и национално ниво за създаване и провеждане на устойчиви политики
В ОбЛаСТТа На радиоекологията и радиационната защита на здравето на населението",
фИНанСиран от Оперативна програма,,,Щобро управление", съфинансирана от Европейския
съюз, 2014-2020 г.
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ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Относно: Предложение от Сдружение,,Българско ядрено дружество" за подобряване на
гражданското участие в процесите на формулиране на политики в областта на
радиоекологията и радиационната защита.

Уважаема Госпожо/Господине.

Българско ядрено дружество изпълнява проект J\'9 BGO5SFOP001-2.009-0172

,,ПаРтньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и национално ниво
За СъЗдаване и провеждане на устойчиви политики в областта на радиоекология-га и
РаДИаЦИОнната защита на здравето на населението", финансиран от Оперативна програма
,,.Щобро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
ОСНОВНаТа Цел на този проект е да се изготвят и представят пред изпълнителната власт и

НеЙНИТе ОРгани средствата

за включване на гражданското общество и методите

за
гражданско участие, които са приложими и ефективни в областта на радиоекологията и
РаДИаЦИОНната защита на населението. Паралелно с ангажирането на дър}кавната и
общинскиТе администрации, проектът цели да повиши обществената осведоменост
относно възможните средства за гражданско участие и да въвлече по-широк кръг
заинтересовани страни в изследваните процеси. Постигането на целите на проекта е от
ключово значение за натрупване на социален капитал и за постигане впоследствие на
висока гражданска активност в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на
политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на населението.

в

рамките на проекта са изготвени редица проучвания, в резултат на което са
формулирани конкретни предложения, имащи отношение към подобряване на

взаимодействието между гражданското общество и отговорните институции в областта на
радиоекологията и радиационната защита, В тази връзка, предлагам на Вашето внимание
следната препоръка:

Административните органи, както и тези, които осъществяват публичноправни функции,
са задължени съгласно Глава осма на Административнопроцесуалния кодекс да
ПРОеКТ ВGO5SFОР001-2.009-0172 ,,Партньорство на гражданите с институциите на
МеСТНО, Регионално и национално ниво за създаване и провеждане на
устойчиви политики
в областта на радиоекологията и радиационната защита на здравето на населението'О,
фИНаНСиран от Оперативна програма,,,Щобро управление", съфинансирана от Европейския
съюз, 20|4-2020 г.
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разглеждат и решават предложенията
обективно и законосъобразно.

-к

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

и сигналите в установените в кодекса

срокове

С уважение,

прullоlrcенuяz Четири предложения за гражданско участие при разработване и
управление ца политики по информираност, образованост, ексклузивно участие на
експерти при взимане на управленчески решения в областта на
радиоекологията и
радиационната защита на населението във вид готов за подаване към отговорните
институции на местната и държавната власт

с

Проект BGO5SFOP001-2.009-0I72 ,,Партньорство на гражданите
институциите на
местно, регионално и национално ниво за създаване и провеждане на
устойчиви политики
в областта на радиоекологията и радиационната защита на здравето на населениетоО',
финансиран от Оперативна програма,,.щобро управление", съфинur"rрuru от Европейския
съюз, 20|4-2020
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Кдсiвроiпi,дЬлЁнйв

до
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЬР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА;
АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ;
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НЛ ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Относно: Предложение от Сдружение,,Българско ядрено дружество" за подобряване на
грilкданското участие в процесите на формулиране на политики в областта на
радиоекологията и радиационната защита.

Уважаема Госпожо/Господине,

Българско ядрено дружество изпълнява проект J\b BGO5SFOP001-2.009_0172
,,партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и национално ниво
за създаване и провеждане на устойчиви политики в областга на радиоекологията и

радиационната защита на здравето на населениетооо, финансиран от Оперативна програма
оо,ЩобрО управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социЕrлен
фонд.

основната цел на този проект е да се изготвят и представят пред изпълнителната
власт и нейните органи средствата за включване на гражданското общество и методите за

гражданско участие, които са приложими и ефективни в областта на
радиоекологията и
защита
на
населението.
Паралелно с ангажирането на държавната и
радиационната
общинските администрации, проектът цели да повиши обществената осведоменост

относно възможните средства за гражданско участие и да въвлече по-широк кръг
заинтересовани страни в изследваните процеси. Постигането на целите на проекта е от
ключово значение за натрупване на социален капитал и за постигане впоследствие на
висока гражданска активност в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на
политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на населението.

в

рамките на проекта са изготвени редица проучвания, в резултат на което са
формулирани конкретни предложения, имащи отношение към подобряване на
взаимодействието между гражданското общество и отговорните институции в областта на
радиоекологията и радиационната защита. В тази връзка, предлагам на Вашето внимание
следната препоръка:

--КдсjЁроупрдвлЁiйЁ

ЕВРOПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
сOциАлЕн ФOнд

Националните институции, отговорни за изпълнението на политиките в областта на
радиоекологията и радиационната защита на населението, съвместно с Българско ядрено
Дружество, могат да разработят целева комуникационна стратегия. Изпълнението на
такава стратегия би обезпечило необходимите гаранции по отношение на прилагане на
принципа на партньорство и би осигурило прозрачност на процеса по прилагане на
политиката чрез одобрение, изпълнение и проследяване на набор от подходящи мерки и
деЙствия. Комуникационната стратегия може да бъде финансирана чрез инструментите,
които предлагат оперативните програми.
Стратегията следва да бъде фокусирана върху идентифицирането и включването на
заинтересованите страни чрез подходящи форми, като:

-

и публикуване на информационни рубрики в областта на
и
Радиоокологията
радиационната защита на населени9то на достъпен и разбираем за
ШИРОКата общественост език. Рубриките могат да бъдат публикувани на електронните
СТРаНици на Национален център по радиобиология и радиационна защита; Дгенция за
Разработване

ЯДРеНО РеГУлиране; Изпълнителна агенция по околна среда към

Министерство на околната

среда и водите; Българско ядрено дружество; други

-

РаЗРаботване и публикуване на информационни рубрики/текстове на достъпен

И РаЗбИРаеМ в социалните мрежи, насочени приоритетно към младите хора най_вече по
ОтноШение на опазване на здравето, околната среда и енергийната сигурност на страната.

-

СъзДаване и своевроменно актуализиране на рубрика ,,Въпроси и отговори" в
областга на радиоекологията и радиационната защита на населението. Рубриката
,,ВЪПРОСи и отговори'О може да бъде достъпна както на електронните страници на
отговорните институции, така и в социалните мрежи.

- РазРаботване, отпечатване и

ршпространение

на

информационни
бРОШУРи/книжки с полезна информация в областга на опitзване на здравето и околната
среда;

-

ОРганизиране

и

провеждане на срещи, семинари, обучения, кръгли маси,

конференции, вкJI. с участието на национални и регионални медии;

-

ПеРИОДИчно провеждане на социологически проучвания за нагласите в
обществото по въпроси, свързани с ядрената енергетика и безопасност, както и за нивото
на Познаване на мерките по отношение на радиационната защита на населението;

-

Други.

Информирането като форма на гражданско участие при разработване и управление
На ПОЛитики е процес, при който информационния поток за предстоящите и взетите
решения Може да идва както от гражданите и техните организации, така и от държавните
инСтитУции. Голямата цел е широката общественост да бъде запозната със спецификите
на провежданата политика. В обществата с рalзвита демокрация информирането става все

ЕВРOПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕврOпЕЙски
сOциАJlЕн Фонд

J

по-активно и намира широко приложение за насърчаване на гражданското участие.
ГРаЖданите са уведомявани и уведомяват как и при какви условия да участват в
управлението и да изразяват своето мнение, Например разработването на наръчници и
информационни книжки за участие на гражданите в управлението и за начините на
ВЗемане на решения, е често използван подход. Информирането е основа на ефективна
КОмуникация, а впоследствие - и на ефективното консултиране и на съвместно вземане на
Решения. Обществените консул,гации и съвместното вземане на решения не могат да
бъдат осъществени, без да са предприети действия за ефективно и качествено
информиране на заинтересованите страни. Вфективното информиране се основава на
следните принципи:

-

ПРИлагане на диференциран подход спрямо спецификата на групите, за които е
предназначено;
- Използване на повече от един канал за информация;

-

,Щостъпен език и формат; и
Предхожда вземането на решения.

ЕфеКтивното информиране трябва активно да насърчава гражданите да споделят
мнението си и да насърчава обратна връзка с тях.
АДМИНиСтРативните органи, както и тези, които осъществяват публично-правни
функции, са задължени съгласно Глава осма на Административнопроцесуалния кодекс да
разглеждат и решават предложенията и сигналите в установените в кодекса срокове
обективно и законосъобразно.

С уважение,

ЕВРOПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФOНД

Относно: Предложение от Сдружение ,,Българско ядрено
гражданското участие в процесите на формулиране

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

дружествоОО за подобряване на

на политики в

областта на

радиоекологията и радиационната защита.

Уважаема Госпожо/Господине,

Българско ядрено дружество изпълнява проект }lb BGO5SFOP001_2.009-0I72
,,Партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и национално ниво
За СЪЗДаВане и провеждане на устойчиви политики в областта на радиоекологията и
РаДИаЦиОнната защита на здравето на населението", финансиран от Оперативна програма
,,,ЩОбРО УпраВление"о съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социt}лен
фонд.

основната цел на този проект е да се изготвят и представят пред изпълнителната

власт и нейните органи средствата за включване на гражданското общество и методите за

гражданско участие, които са приложими и ефективни в областга на радиоекологията и
радиационната защита на населението. Паралелно с ангажиран9то на държавната и
общинските администрации, проектът цели да повиши обществената осведоменост

относно възможните средства за гражданско участие и да въвлече по-широк кръг
заинтересовани страни в изследваните процеси. Постигането на целите на проекта е от
ключово значение за натрупване на социален капитал и за постигане впосл9дствие на
висока гражданска активност в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на

политики в областга на радиоекологията и радиационната защита на населението.

в

рамките на проекта са изготвени редица проучвания, в резултат на което са
формулирани конкретни предложения, имащи отношение към подобряване на
взаимодействието между гражданското общество и отговорните институции в областга на
радиоекологията и радиационната защита. В тази връзка, предлагам на Вашето внимание
следната препоръка:

Според информацията, представена в изготвените към настоящия проект.Щоклад
опuсанuе на поdбранu dобрu пракmuкu за акmuвuзuране на ераасdанскоmо обuрсmво в
процесumе на формулuране u провеuсdане на полumuкu оm dpyzu обласmu, koltmo са
поdхоdящu dа бъdаm аdапmuранu за обласmmа на раduоекололuяmа ч раduацuоннаmа
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а

доБро упрдвленйе

заu4umа на населенuеmо И .щоклад Поdбранu ефекmuвнu uнсmрул4енmu за учасmuе на
zРаЭtСdанumе прu формулuранеmо u провеасdанеmо на поJшmuкu на управленuе в обласmmа
На РаOuОеколtоzuяmа u раduацuонлlаmа заu|umа на нuсе]tенl]еmо) 0а създадени и
фУНКционират два консултативни съвета към председателя на Агенцията за ядрено
РеГУЛИРане сЪгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия: Консултативен
СЪВет по въпросите на ядрената безопасност и Консултативен съвет по въпросите на
радиационната защита.
СЪСТавът на консултативните съвети се определя със заповед на председателя на

АГеНЦията за ядрено регулиране. Тяхната роля е да подпомагат дейността му, като
представят становища по научните аспекти на ядрената безопасност и радиационната
защита. Според независимия анализ, свързан с работата на съветите, станOвищата имат
единствено съвещателен характер, а цялата отговорност за приеманите решения носи
Агенцията за ядрено регулиране. На практика информация в публичното пространство за
работата на двата консултативни съвета липсва, като дори не се публикуват резюмета на
протоколи от заседанията в достъпен за широката общественост език и формат.

на база на

начина на функциониране на консултативните съвети може да се
отправят препоръки за разширяване и подобряване обхвата на работата им по отношение
на информираност и публичност.

от друга страна, освен изброените по-горе функции, консултативните съвети могат
да разширят своята дейност, като се засили координацията между участниците в тях и
гражданския сектор в процеса на формиране на политики.

поради факта, че към момента дейността на консултативните съвети е силно

непопулярна, няма юридическа пречка да се подобри прозрачността в работата им. освен
публикуване на информация за дейността - вътрешни правила, състав на консулта^гивния
съвет) заседания със съответния дневен Ред и протоколи, консултативните съвети могат да
включаТ новИ информационни канали социални мрежи, онлайн анкетни карти,
интервюта и др.

също така, с оглед на това, че съставът на консултативните съвети се определя със
заповед на председателя на Агенция,газа ядрено регулиране, същите могат да включат и
представители от граждански организации без право на глас, които да изпълняват
функция на информационен посредник ме)Itду институции,ге и гражданското общество.
предлохtените варианти всъщност представляват добавяне на стойност и
надграждане на установени практики, тяхното разширяване и по-адекватно прилагане в
контекста на нуждите от информация и въвеждане на прозрачност спрямо
съществуващото положение. Повишаването на отчетността на работата на съветите е

ЕВРOПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕврOпЕЙски

э

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

СОЦИАJlЕН ФОНД

огромна Стъпка напред за утвърждаването на партньорство между институциите

и

гражданското общество.

Административните органи, както и тези, които осъществяват публично-правни
функции, са задължени съгласно Глава осма на Административнопроцесуалния кодекс да
разглеждат и решават предложенията и сигналите в установените в кодекса срокове
обективно и законосъобразно.
С уважение,

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
социАJlЕн ФOнд

-КдоЁЁоiпi;двлЁЁйi

до
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОЩИТЕ;
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОIЬЗВАНЕТО;
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Относно: Предложение от Сдружение ,,Българско ядрено дружество" за подобряване на
Гражданското участие в процесите на формулиране на политики в областга на
радиоекологията и радиационната защита.

Уважаема Госпожо/Господине,

Българско ядрено друхtество изпълнява проект J\Ъ BGO5SFOP00l -2.009-0l 72
,,партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и национално ниво
за създаване и провеждане на устойчиви политики в областта на радиоекологията и
радиационната защита на здравето на населението", финансиран от Оперативна програма
,,,Щобро управление'О, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фопд.

основната цел на този проект е да се изготвят и представят пред изпълнителната
власт и нейните органи средствата за включване на гражданското общество и методите за
гражданско участие, които са приложими и ефективни в областта на радиоекологията и
радиационната защита на населението. Паралелно с ангажирането на държавна-га и
общинскиТе админиС-гращии, проектът цели да повиши обществената осведоменост
относно възможните средства за гражданско участие и да въвлече по-широк кръг
заинтересовани страни в изследваните процеси. Постигането на целите на проекта е от
ключово значение за натрупване на социален капитал и за постигане впоследствие на
висока гражданска активност в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на
политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на населението.

в

рамките на проекта са изготвени редица проучвания, в резултат на което са
формулирани конкретни предложения, имащи отношение към подобряване на
взаимодействието между гражданското общество и отговорните институции в областта на
радиоекологията и радиационната защита. В тази връзка, предлагам на Вашето внимание
следната препоръка:

предвид съществуващото положение възниква обективна необходимост от
на национален Информационно-консултативен орган по радиоекология и

създаване

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕврOпЕйски

СОЦИАЛЕН ФОНД

Кдоьроупрдвлвнйг

РаДИаЦИОННа ЗаЩИТа, КОЙто да е постоянно деЙстващ и да подпомага всички
ЗаИнТересовани страни. Чрез него може да се популяризират национални и регионални

ПРОГраМИ, засягащи информирането и защитата на населението от радиационно
ОбЛЪЧВане, произлизащо от природни източници, Информационно-консулта,I,иtsният орган
МОЖе Да бъде мултиинституционален, т.е. да обедини държавните институции, отговорни
За защита на околната среда, здравето на хората, образованието на подрастващите и
науката с представителите на граждански организации и експерти в същата област, но от
изключително важно значение е съставът му да включва експертизата на повече
представители на НПО.
ПРеДВИД Спецификите на радиоекологията и радиационната защита, както и
СЪЩеСТВУВащите към момента форми на взаимодействие между заинтересованите страни в
тази област, може да се заключи, че нормативната уредба не ограничава засилване на
ВЗаИмОдеЙсТвието чрез създаване на подобен информационно-консултативен орган.
УЧаСТИетО в този обществен орган е на доброволен принцип, като в него могат да

на грarкдански организаL\ии, отделни граждани, НПО,
професионtlлни асоциации, научни организации и представители на местната власт.
ПРеДМеТ На дейност на информационно-консултативния орган могат да са основни
документи и политики. Наред с това, органът трябва да е ангажиран с дейности като
бЪДаТ ПОКаНени представители

повишаване на информираността на обществеността във връзка с ядрената безопасност и
радиационната защита; участие на граждански организации в разработването на политики

в

на

ядрената енергетика, приложения и безопасност; насърчаване на
обществения диалог по въпроси от областта и подобряване на комуникацията със

областта

заинтересованите страни.

Административните органи, както и тези, които осъществяват публично-правни
функции, са задължени съгласно Глава осма на Административнопроцесуалния кодекс да
рaвглеждат и решават предложения"га и сигналите в установените в кодекса срокове
обективно и законосъобразно.
С уважение,

ЕВРOПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕврOпЕйски

-КкjЁро,i;iiрдьпЁiйв

СОЦИАJ]ЕН ФОНД

до
АГЕrЩИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

Относно: Предложение от Сдружение ,,Българско ядрено дружество" за подобряване на
гражданското участие в процесите на формулиране на политики в областга на
радиоекологията и радиационната защита.

YBarKaeMa Госпохtо/Господине,

Българско ядрено дружество изпълнява проект }lЪ ВGO5SFОР001-2.009-0172
,,партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и национално ниво
за създаване и провеждане на устойчиви политики в областта на радиоекологията и
радиационната защита на здравето на населението", финансиран от Оперативна програма
,,.Щобро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.

основната цел на този проект е да се изготвят и представят пред изпълнителната
власт и нейните органи средствата за включване на грая(данското общество и методите за
гражданско участие, които са приложими и ефективни в областга на радиоекологията и
радиационната защита на населението. Паралелно с ангажирането на дър}кавната и
общинскиТе администрации, проектът цели да повиши обществената осведоменост
относно възможните средства за гражданско участие и да въвлече по-широк кръг
заинтересовани страни в изследваните процеси. Постигането на целите на проекта е от
ключово значение за натрупване на социален капитал и за постигане впоследствие на
висока гражданска активност в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на
политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на населението.

в

рамките на проекта са изготвени редица проучвания, в резултат на което са
формулирани конкретни предложения, имащи отношение към подобряване на
взаимодействието между гражданското обшцество и отговорните институции в областта на
радиоекологията и радиационната защита. В тази връзка, предлагам на Вашето внимание
следната препоръка:

в

училище се усвояват максимално добре от учениците, ако са
интегрирани в отделните изучавани предмети. Практическото обучение и реални примери
помагат на децата и младите хора да пренесат конкретни послания в своя дом. Различните
знанията

ЕSРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

възрастови групи
от основното училище до професионалните гимназии, усвояват
основните послания по различни начини.
Удачният подход в този смисъл би бил да се включат както образователните, така и
административните процеси в дадено училище. Учениците и администрацията могат да
обединят усилия за превръщане на училището в едно по-безопасно място за работа, учене
и развитие чрез въвеждането на обучителни теми/курсове (свободноизбираеми) относно:

-

планирани мерки за защита на здравето на хората, включително мерки,
предвидени във външния авариен план за уведомяване, защита и помощ на населението в

случай на аварийна обстановка;
- действия на населението при аварийна обстановка;
- ОСНОвна образователна информация за радиацията и нейното въздеЙствие върху
човешкото здраве и околната среда;
- ОбЩа информация за възможни аварии и последиците от тях за населението и
околната среда.

-

ВИДа На аваРиЙната обстановка и при възможност характеристиките Й (характер,

продължителност и възможно развитие);
- полезни съвети за лична хигиена;

-

Полезни съвети

за

прилагането

на мерки за защита на

здравето, като:

ограничаване консумащия,га на определени хранителни продукти, които е възможно да са
ЗаМЪРСени с радиоактивни вещества; пребиваване в затворени помещения; използване на
индивидуални средства за защита и лекарствени средства; организация на възможна
евакуация;
ПРОвеЖдането на такива часове и преподаването на такива теми може да се
осъществи с помощта на представители на Сдружение ,,Българско ядрено дружество" по
покана от съответното училище. Освен това, за целта могат да бъдат разработени и
специални информационни брошури/материали за ученици на достъпен език.
АДМИНИСтРативните органи, както

и тези, които осъществяват публично-правни

фУНКЦИИ, Са ЗаДЪЛжени съгласно Глава осма на АдминистративI{опроцесуалния

кодекс да
рiвглеждат и решават предложенията и сигналите в установените в кодекса срокове
обективно и законосъобразно.

С уважение,

