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Въведение

ТОЗИ ДОКЛаД е ИЗГОТВен съгласно договор Ns 4/05.0з.2020 г. с предмет: ,,обособенапозuцllя Nь 4: Формулuране на преолоэюенuя за рввumuе u управленuе на полumuкu поuнформuраносm, образованосm u dpyeu в обласmmа на раduоеколоеuяmа u раduацttоннаmазаulumа на населенuеmо'' между ,,Евро Бизнес Консулт'' ОО! и сДружение ,,БългарскоядренО дружествО" в изпълнението на проект м вGO5SFор001 -2.009-0172 ,,Партньорствона гражданите с институциите на местно, регионално и национално ниво за създаване ипровеждане на устойчиви политики в областга на радиоекологията и радиационнатазащита на здравето на населението", финансиран от оперативна програма ,,,Щоброуправление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
гражданското участие в процесите на вземане на решения по публичните политикисе рЕввива динамично в контекста на отношенията между управляващи и граждани. То сепозовава на фундамента, че гражданите имат пълното право да бъдат постоянен исамостоятелен участник в създаването на политики. основно право на всеки европейскигражданин е правото на добра администрация и добро управление. ,щоброто управлениетрябва да намери израз в прозрачност и ефективност в работата на администрацията,както и в участието на гражданите в процесите на взимане на решения по публичнитеполитики, Заинтересовани страни в процеса,мога да бъдат: органи на централна, областнаи местна власт; структури на гражданското общество - социални партньори, организациина работнИци и рабоТодателскИ организации, организации с нестопанска цел, общности инеформални групи граждани. За да бъде едно управление наистина добро, всички

участници в процеса трябва да бъдат ефективно информирани. Само по този начин могат
да бъдат взети най-добрите, полезни и адекватни решения.

в настоящия доклад изведените препоръки за основополагащи дейности в областгана информиране на българските И европейските граждани за радиоекологичното статуквов страната са пречупени през идентифицираните предложения за прилагане наинструменти за участие на гражданите при формулирането и провеждането на политики вобластта на радиоекологията и радиационната защита на населението, от една страна, ипрез нагласите по отношение на предпочитаните от гражданите информационни каналисъгласно проведени официални социологически проучвания, от друга.
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предлоя<енията не противоречат на нормативната уредба, свързана с регулация на
радиационната защита и ядрената енергия и не възпрепятстват прилагането на относимите
нормативни актове.

нацпонални п международнп инстиryции, които работят в областта нарадпоекологията и радиационната защита на населен""rо. Заrrтересованп страни.

институциите, които оперират на национално и м9ждународно ниво в областта на
радиоекологията и радиационната защита на населението, са:

' Национuшен център по радиобиология и радиационна защита - Министерство наздравеоп:вването;
. Агенция за ядрено регулиране (АЯР);

изпълнителна агенция по околна среда - Министерство на околната среда и водите;
Международна агенция за атомна енергия;. Международна комисия за радиационна защита;. Европейската комисия

Заинтересовани с.грани
, Държавни институции - Министерство на енергетиката, Министерство на околнатасреда и водите, Министерство на здравеопазването Национален център по
радиобиологиЯ и радиаЦионна защита; Министерство на вътрешните работи,министерство на отбраната, Главна дирекция "поя<арна безопасност и защита нанаселениеТо", Агенция ,,Ми,гници", Щържавна агенция за метрологичен и техническинадзор и др.;

' ПритежателИ на лицензии и разрешения, основните от които са ДЕЩ Козлодуй, ДПРАО,ИЯИЯЕ, болници, производствени лаборатори и и други|
' Научни институти - ияияЕ, СУ - Физически факултет и химически факултет, ТУ
- катедра Топло и ядрена енергетика;
. нПо - зелени (т.нар. антиядрен и), БЯЩ, WiN; БУJIАТОМ;, Консултантски компании в области на ядрените приложения и енергет ика и
радиационна защита;
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Общини и местна власт;
Медии;
Съседни страни;

широката общественост.

Ефективно информиране
информирането на българските и европейските граждани за радиоекологичното

статукво е процес, при който информационният поток мох(е да идва както о,t,гражданите и
техните организации, така и от държавните институции. Голямата цел е широката
общественост да бъде запозната със спецификите на радиоеколо гията и
радиоекологичното статукво. В обществата с развита демокрация информирането става
все по-активно и намира широко приложение като инструмент за насърчаване на
гражданското участие. Граrкданите са уведомявани (и уведомяват) как и при какви
условия да участват в управлението и да изразяват своето мнение. Съществуват различниподходи за постигане на максимална ефективност в процеса на информиране в зависимост
от целевите групи, към които е насочен информационния поток. Информирането е в
основата 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;- !остъпен език и формат; и
- Предхожда вземането на решения.

сuщо така ефективното информиране трябва активно да насърчава I,ра}кданите дасподелят мнението си и да насърчава обратна връзка с тях.

много е важно да бъде стимулиран подхода..отдолу-нагоре'о при идентифициране
на нуждите, потенциала за развитие и възможните решения. Определянето на целите и
приоритетите на политиката и на действията, чрез които ще се реализират тези цели и
ЩЧl_ j' 'Р"б"u Дu бrДu' .дr"ствено инициатива и ангажимент на

-
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администрациятц а следва да се планира с активното участие на гражданските
организации, На гражданите трябва да се предоставят възможности за обратна връзка синституциите - да посочват проблеми и пропуски в,,системата"о 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
областга на радиоекологията и радиационната защита на населението.

соцпологическо проучвапе какви са предпочптанпте от гращданитепнформационни канаJIп
В началото Ha2019 г. е реализирано социологическо проучване по поддейност l.з.о'провеждане 

на социологическо проучване", която е част от дейност 1: ''изследване на
добри практики за обществени консултации, за привличане на експертиза и за гражданско
участие" в изпълнение на проект ,,Администр ацията и гражданско обществопартньорство в управлението'о, реализиран с безвъзмездната финансова помощ наоперативна програма ,,.щобро управлениеоо, съфинансирана от Европейския съюз чрезЕвропейския социален фонд, BGOSSFOPOO1_2.00I-0002, с възложител Администрацията
на Министерския съвет на Република България.

Щелта на проучванИята е установяване на мнението и информираността награжданите, представителите на граждански организации и представителите на бизнеса засъществуващите инструменти за участие в процеса на вземане на решения, затрудностИте, коитО срещат, кактО и идентифициране на препоръки/възможности заподобряване на процеса.

по отношение на предпочитаните източници на информация, респондентите влицетО на раlличнИ фокуС групИ (вкл. представители на граждански и бизнесорганизации), ставаме свидетели на твърди предпочитания към осигуряването на достъп иполучаването на информация по интернет:6|.7Yо ОТ РеСПОндентите са посочили, че бихаискали да се информират от електронните медии. На следващо място по дял напредпочитанията са социалните мрежи в интернет. На трето място са класираникласическите печатни медии, които са посочени като възможен канал за достъп доинформация от 32,3Yо ОТ ИНТеРвюираните. Немалък е и делът на гражданите, които бихаискали да се информират от специализирани в областта уеб сайтовa. Иrr.р."но е, че цели
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|5,з% заявяват готовността да получават персонализирана информация. Допълнителнопотвърждение за притегателността на достъпа до информация онлайн носи фактът, че8,2Yо биха искали да имат достъп до мобилни приложения, специализирани в подобнаинформационна Дейност. Предпочитанията на българските граждани за тезиинформационни канали затвърждава цялостното впечатление от изследването зажеланието им за повече индивидуализиран онлайн достъп до информация идо самитепроцеси на обществени консул тации.

резюме на предложенията 3а прплагане на инструменти за участие на грая(данптепрп формулпрането п прове)Iцането на полптики в областта на радиоекологпята ир8диацпонната защита на насепепието
в ,щоклаd с препоръкu 3а прuJlа?ане на най-малко чеmuрu uнсmруменmа за учасmuена zраоrcdанurпе прu формулuранеmо u провесюdанеmо на полum',.кu в обласmmа на

раduоекоЛоzuяmа u раduацuоннаmа заlцumа на населенuеmо са изведени четирипредложения за гражданско участие при разработване и управление на политики вобластта на радиоекологията и радиационната защита на населението. Формулираните
предложения за разработване и управление на политики по информираност, образованост,ексклузивно участие на експерти при взимане на управленски решения в областта на
радиоекологията и радиационната защита на населението са пречупени президентифицираните нива за гражданско участие в процеса на вземане на реш9ния съгласнокодекса на добрите практики, одобрен от Конференцията на международните
неправитеЛственИ организацИи къМ Съвета на Европа: информация, консултация, диалог ипартньорство. Предложенията са следните:

1, Разработване на комуникационна стратегия съвместно от Бя.щ, Национален центърпо радиобиология и радиационна защита; Агенция за ядрено регулиране иИзпълнителна агенция по околна среда - МОСВ;
2, ПодобРяване на работаТа на съществуващите консултативни съвети по отношение

на публичността;
3. Създаване на Информационно-консултативен орган по радиоекология и

радиационна защита; и
4, ВъвежДане на образователни теми в областта на радиоекологията и радиационнатазащита в училищата
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Препоръкп към Българско ядрено дрркество за основополагащи дейности вобластта на информиране 
'," българските ; европейскпте гращдашп за

радиоекологпчното статукво в страната на база на предлоя(енията за прилпгане напнструментп за учдстпе на гра2цданпте при формулшрането и прове,,цацето наполитпки в областта на радшоекологпята и радиационната защита на населението

реализацията на изброените по-горе предложения ще постави основата на
основопоЛагащи дейности в предоставянето на важна, полезна и ефективна информация
от страна на БЯ{ към всички заинтересовани страни.

препоръка 1: Информиране на обществото чрез целева комуникационна стратегия
съвместно с партньори

I-{елева група: всички заинтересовани страни.

политиките в областта на радиоекологията и радиационната защита на населениетотрябва да се изпълняват в условията на навременно и точно информиране на
заинтересованите страни и прозрачност при вземане на решенията.

НационалНите инстиТуции, отговорни за изпълнението на политиките в областта на
радиоекологията и радиационната защита на населението, съвместно с гражданскиорганизации като Българско ядрено дружество, могат да разработят целевакомуникационна стратегия. Изпълнението на такава стратегия би обезпечило
необходимите гаранции по отношение на прилагане на принципа на партньорство и биосигурило 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 целева и да е фокусирана върху
идентифиЦиранетО и включването на заинтересованите страни чрез подходящи форми наинформиране, като:

- Разработване и публикуване на
радиоекологията и радиационната защита на

информационни
населението на

рубрики
достъпен

в областга на
и разбираем за
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широката общественост език. Рубриките могат да бъдат публикувани на официалната
страница на Бя,щ, както и на тези на Национален център по радиобиология и радиационназащита; Агенция за ядрено регулиране; Изпълнителна агенция по околна СР€Д0. къмминистерство на околната среда и водите; Други

Разработване и публИкуване на информационни рубрики/текстове на достъпени разбираем език в социi}лните мрежи, насочени приоритетно към младите хора най-вечепо отношение на опазване на здравето, околната среда и енергийната сигурност настраната, Трябва да се отбележи, че във facebook страницата на Бящ последнатапубликация е от 9 ноември 20l9 г.!
- Създаване И Своевременно актуализиране на рубрика ,,въпроси и отговори.о вобластта на радиоекологията и радиационната защита на населението. Рубриката

"Въпроси и отговори'о може Да бъде достъпна както на електронната страница на БЯ.Щ,така и в социалните мрежи.
- Разработване,

брошури/книжки с IIолезна
среда;

отпечатване и разпространение на информационни
, информация в областта на опазване на здравето и околната

- Органи3иране и провеждане на срещи, семинари, обучения, кръгли маси)конференции, вкл. с участието на национа лни ирегионални медии;- Периодично провождане на социологически проучвания за нагласите вобществото по въпроси, свързани с ядрената енергетика и безопасност, както и за нивотона познаване на мерките по отношение на радиационната защита на населението;- Други.
- Публикуване на материaши на английски език

препоръка 2z Информиране на обществото от Бяд чрез популяризиране надейността/решенията на консултативните съвети към Агенцията за 
'цренореryлиране

щелеви групи: .щържавни институции, опериращи в областта на радиоекологията ирадиационната защита на населението; притежатели на лицензии и ра:}решения (дЕцКозлодуй, дп рАо, ияияв, болници, производствени лаборатории); научни институти(ИЯИЯЕ, СУ - Физически факултет и химически факултет, ТУ - катедра Топло и ядренаенергетика); граждански организ ации: общини и местна власт; медии.
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съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия към председателя наАгенцията за ядренО регулиране функционират два консултативни съвета: Консултативенсъвет по въпросите на ядрената безопасност и Консултативен съвет по въпросите на
радиационната защита, Съставът на консултативните съвети се определя със заповед напредседателя на Аяр и ролята им е да подпомагат дейността му чрез становища понаучните аспекти на ядрената безопасност и радиационната защита. Според анализа на
работата на съветите становищата имат единствено съвещателен характор, 8 цялатаотговорноСт за приеманите решениЯ носи АЯР. На практика липсва информация впубличното пространство за работата на двата консултативни съвета, като дори не сепубликуват резюмета на протоколи от заседанията в достъпен за широката общественостезик и формат.

,щейността на консултативните съвети е силно непопулярна и няма юридическапречка да засили прозрачността в работата им. Консултативните съвети могат дапопуляризират своята дейност, като се засили координацията между гражданския сектор иизпълнителната власт на национално равнище в процеса на формиране на политики. СоглеД на това, че съставЪт на съвеТите се определЯ със заповед на председателя на ДЯР,същите могат да включат и представител на Бя.щ със статут на наблюдател без право наглас. Това ще обезпечи ключовата роля на Бя,,щ като информационен посредник мехдуконсултативните съвети и широката общественост.

препоръка 3: Информпране на обществото чрез Информационно-консултативен
орган по радиоекология и радиационна защита

щелева група: всички заинтересовани страни.

съществуващото положение поражда обективна необходимост от създаване нанационалеН ИнформаЦионно-коНсултативен орган по радиоекология и радиационнаЗаЩИТа' КОЙТО Да е ПОСТОЯННО ДейСТВаЩ и да подпомага всички заинтересовани страни.,чрез него може да се популяризират национални и регионални програми, засягащиинформирането и защитата на населението от радиационно облъчване, произлизащо отприродни източници. Информационно-консултативният орган може да бъдемултиинституционален, т,е, да обедини държавните институции, отговорни за защита наоколната среда' здраветО на хората, образованието на подрастващите и науката с
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представителите на граждански организации и експерти В същата област, но от
изключително важно значение е съставът Му да включва експертизата на представители на
Бяд.

предвид спецификите на радиоекологията и радиационната защита, както и
съществуващите към момента форми на взаимодействие между заинтересованите страни в
тази област, моя(е 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 ts него могат дабъдат поканени представители на граждански организации, отделни грах(дани, НПО,
професион,tJни асоциации, научни организации и представители на местната власт.
предмет на дейност на информационно-консултативния орган могат да са основни
документи и политики,

с приоритет обаче, органът трябва да е ангажиран с дейности като .овишаване на
информираността на обществеността във връзка с ядрената безопасност и радиационнатазащита; участие на граждански организации в разработването на политики в областта на
ядрената енергетика, приложения и безопасност; насърчаване на обществения диалог по
въпроси от областта и подобряване на комуникацията със заинтересованите страни.

препоръка 4: Информиране на обществото чрез въвеждане на образователни теми в
областта на радиоеколоfия'а и радиационната защита в училищата

L{елева група: flържавни институции в областта на образование.го и науката;
ученици; училищна администрация.

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 допрофесионалните гимн€lзии, усвояват основните послания по различн и начини.

Удачният подхоД в тозИ смисъл включва както чисто образоватеJlните, така и
административните процеси в училището. Учениците и администрацията обединяват
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усилия,га си за превръщане на училището в по-безопасно място за работа, учене и
рzlзвитие чрез въве}кдането обучителни теми/курсове (свободноизбираеми) относно
например:

- 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

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 злравето, като:

ограничаване консумацията на определени хранителни продукти, които е възможно да сазамърсени с радиоактивни вещества; пребиваване в затворени помещения; използване наиндивидуални средства за защита и лекарствени средства; орган изация на възможна
евакуация;

провеждането на такива часове и преподаването на такива теми може да сеосъществи от представители на Българско ядрено дружество по покана от съответното
училище, освен това, за целта могат да бъдат разработени и специални информационни
брошури/материали за ученици.

Заключение и резултати
изведените препоръки могат да могат да бъдат позитивна основа за подобряване нанивото на информираност на заинтересованите страни относно радиоекологичнотостатукво в страната чрез постигане на следните резултати:

- постигане на обществена информираност и повишаване нивото на разбиране на
естеството на радиоекологията и радиационната защита;

върху
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- повиIцаване обществената осведоменост по отношение на
държавните институции И гражданските организации в
радиоекологията и радиационната защита на населението;

- гарантиране на прозрачност на работата на държавните
гражданските организации в областга на радиоекологията и
защита на населението.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАJIЕН ФOНД

-к ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

, работата на
областга на

институции и

радиационната
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