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Въведение 

ЕВPOIlЕИСКИ съюз 
ЕВРОПЕЙСКИ 
СОЦИАЛЕН ФОНД 

.. ~ ДОБ'О ,""."ни, 

Този доклад е изготвен съгласно дОГОВОР N!! З/О5 .0З .2020 г. с предмет: Обособена позиция N!!З : 

Пренасяне на добрите практики от други области с висок обществен интерес в обllдстга на радиоеКОl10гията 

и радиационната защита на населението между нЕеро Бизнес Консулт" оод и сдружение uБългарско ядрено 

дружествоН в изпълнението на проект N!! BG05SFOPOOl-2 .009-0172 н Партньорство на гражданите с 

институциите на местно, регионално и национално НИвО 33 създаване и провеждане на устойчиви ПОЛИТИКИ 

в обласпа на радиоеКОl10гията и радиационната защита на ЗАРавето на населениетоН, финансиран от 

Оперативна програма "Добро управлениеН , съфинзнсирана от Европейския съюз чрез ЕвропеЙСI<ИЯ социален 

фонд. 

Докладът предлага подбор и адаптация на начини за взаимодействие между граждаНСI<ОТО общество и 

изпълнителната власт в обласпа на радиоеl<ологията и радиационната защита на населението на базата на 

представени добри праl<ТИI<И, прилагани в други области. Също Tal<<I, ДОl<ладът предлага специфична 

еl<спертиза на формулиращите и прилагащите ПОЛИТИI<И в обласпа на радиоеl<ологията, с оглед на 

ограниченоспа на възможностите за влияние на естествените източници на повишен радиационен фон 

върху човеl<<I , тъй l<aTO автоматичното пренасяне на инструменти за взаимодействие между гражданите и 

властите е неПРОДУI<ТИВНО. 

3а ефеl<ТИВНОТО пренасяне на тези инструменти е необходим анализ на приложимоспа на всеl<И 

инструмент, l<al<TO и промяната в степента на въздействие, I<ОЙТО този инструмент ще има вследствие на 

спеЦИфИl<ите при формулиране и провеждане на ПОЛИТИI<И , свързани с въздействието на йонизиращите 

лъчения върху човеl<а. Идентифицираните инструменти за граждаНСI<О участие по НИl<аl<ЪВ начин да не 

противоречат на нормативната уредба, свързана с регулация на радиационната защита и ядрената енергия, 

в посочените нормативни aI<TOBe, l<al<TO следва : 

• 3al<OH за безопасно използване на ядрената енергия (изм. и доп., бр . 17 от 25.02 .2020 г . ) ; 

• Наредба за радиационна за щита приета с ПМС N2 20 от 14.02 .2018 Г ., обн ., ДВ, бр . 16 от 20.02.2018 Г., 

в СИllа от 20.02.2018 г . ; 

• Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие от 

27.10.2017 г., обн., ДВ, бр . 88 от 3.11.2017 г.; 

Проеl<Т BG055FOPOOl-2.009-0172 "Партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и 
национално ниво за създаване и провеждане на устойчиви ПОI1ИТИI<И в обl1аспа на радиоеl<ологията и 

радиационната защита на здравето на насеl1ението " , финансиран от Оперативна програма "Добро 
управление~ , съфинансирана от ЕвропеЙСI<ИЯ съюз, 2014-2020 г . 
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• 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 и при превоз на 

радиоактивни вещества ИЗМ. и ДОП., бр. 11 от 31.01.2017 Г . ; 

• Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената 

енергия от 18.05.2004 Г., ИЭМ., бр. 76 от 05.10.2012 Г ., изм . и ДОП. бр . 4 от 15.01.2016 Г ., ИЗМ., бр . 4 от 

9.01.2018 Г. , в сила от 9.01.2018 Г., изм. и ДОП., бр. 37 от 4.05.2018 г . 

• Наредба за осигуряване на Физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и 

радиоактивните вещества (обн., ДВ, бр . 82 от 2015 Г. , поел изм . и ДОП . бр . 53 от 5.07.2019 г.) 

• Наредба за радиационна защита при дейности с радиационни дефектоскопи от 15.04.2013 Г., обн. , 

ДВ, бр. 38 от 23.04.2013 Г., изм., бр. 37 от 4.05.2018 г. 

• 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 (обн . , ДВ, бр. 74 от 2004 Г., поел изм. и доп. бр. 53 от 5.07.2019 г.) 

• Наредба за осигуряване безопасноспа при управление на отработено ядрено гориво от 2.08.2004 г. , 

обн., ДВ, бр. 71 от 13.08.2004 Г . , изм . и доп., бр. 76 от 30.08.2013 Г. , изм. , бр . 4 от 9.01.2018 Г., в сила 

от 9.01.2018 Г. , бр. 37 от 4.05.2018 г. 

• Наредба за безопасност при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения от 20.08.2004 г. 

• Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, от 23.08.2013 Г. , обн., ДВ, бр . 

76 от 30.08.2013 Г . , изм. , бр . 4 от 9.01.2018 Г ., в сила от 9.01.2018 Г . , бр . 37 от 4.05.2018 г . 

• Наредба N21 от 15.11.1999 г. за норми за целите на радиационна защита и безопасност при 

ликвидиране на последствията от урановата промишленост в Република бълrария 

Като вкодни данни от Възложителя са предоставени събраните и каталогизирани канали и добри 

практики при взаимодействие между гражданското общество и държавните/международните институции. 

Подборът на практики, подходящи за приложение в областта на радиоекологията и радиационната защита е 

направен на базата на сравнителен анализ между ефективността на най-разпространените у нас форми за 

взаимодействие между гражданското общество и ДЪРЖдвните институции и структурите на местната Вllаст 

ПРИllагани в други обllасти, а така също на ефективността на подобни инструменти от чуждестранния опит в 

участието на гражданите при формирането и провеждането на ПОIlИТИКИ в областта на радиоеКОlIогията и 

радиационната защита . 

Направените заКllючения ще бъдат база за формулиране на преД/10жения за разработване и 

управление на ПОIlИТИI<И по информираност, образованост, еl<СI<ЛУЗИВНО участие на еl<сперти при взимане на 

управленчески решения в областта на радиоеКОlIогията и радиационната защита на насеllението . 
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Преглед на списъка с ка н алите/подходите за взаимодействие между гражданите и 

институциите, подадени от възложителя, като ВХОДНИ данни 

ОТ предоставената I'Iнформация е ВИДНО, че участието на гражданското общество в публичните 

ПОЛИТИКИ е регламентирано от Международна правна рамка и документи на Европейския съюз за 

насърчаване на гражданското участие в управлението и от националната правна рамка и ЗЗНQнодателство 

на Република България . 

днализът на събраната информация и данни относно взаимодействието между 

гражданското общество и държавните институции е изготвен по нива на участие СЪ(lIасно 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, консултация, 

диалог, партньорство . 

Информиране на гражданите 

От представената информация може да се заключи, че участието на гражданите може да се 

насърчава активно чрез осигуряване на цялата подходяща информация, предоставена на ясен и разбираем 

език, в подходящ и достъпен формат. Институциите предоставят възможно най-широк достъп до 

информация и документи, без ограничения на следващо използване за всички аспекти от дейноспа си и в 

контекста на съответните стратегическите приоритети, цели и политики, използвайки различни механизми и 

подходящи информационни канали - интернет, медии, кампании и други . 

Обществени консултации 

Обществените консултации са нормативно уреден в националното законодателство, като 

изискването за участие на обществеността при вземане на управленски решения е свързано със 

своевременно й осведомяване и възможността за изразяване на становища . Към полезните практики могат 

да бъдат цитирани дейностите и обсъжданията на нормативните актове , които са вече приети, така и тези , 

чието обсъждане тече в момента . Такива документи са десетки и те са на страниците на съответните 

ведомства . Съхраняването на всички документи по проект за издаването на нормативен акт на Портала за 

обществени консултации и на интернет страницата на институцията е добра практика, кореспондираща с 

Насоките за граждан ско участие в процеса на вземане на политически решения. Предоставянето на широк 

достъп и информация без ограничения при анализирането и повторното използване на такава информация 

П роект BG05SFOPOOl-2.009-0172 uПартньорство на гражданите С институциите на местно, регионално и 
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поэвОIlАОЭ при актуализация, да бъдат преглеждани всички документи включително справката за 

направените коментари с обосновка за неприетите предложения активност от страна на гражданите и 

ОТКЛИК от страна на институциите е добра практика на взаимодействие между гражданското общество и 

институциите. 

Един от критериите за ефективност, които ще бъдат обеследвани в настоящия доклад е необкодимоспа от 

въвличане на добри и обективни експерти в процеса на създаване на документи. Добра практика е когато 

институцията l<дНИ специално нпо, фондации и експерти в конкретната област при провеждане на 

обществените обсъждания. Прилаганата практика за използване на набор от различни инструменти и 

канали , за разширяване на възможностите за взаимодействие между гражданите и институциите и 

насърчаването на участието на заинтересованите страни в консултативния процес, касаещ широк кръг 

обществени групи, е положителен знак в контекста на доброто управление - партньорско управление с 

гражданите и бизнеса, открито и oтrOBopHo. целта е постигане на консенсус за приемането на конкретна 

политика и нормативен акт, с което да бъде постигнато ефективно политическо решение . Обратната връзка 

при О"Nитането на аргументираните становища на гражданите при вземането на решения води до 

повишаване на доверието и насърчаване на участието. 

Участие н а НПО в консултати вни съвети 

Като добра практика е очертано наличието на консултативни съвети към съответната институция, 

когато са съставени от добри експерти , представители на НПО - също експерти, имат редовни заседания, 

чиито решения се оповестяват публично са добри начини за осъществяване на взаимодействието 

ИНСТИТУЦИА - граждани. 

Диалог 

Диалогът е най-прекият път да бъдат изразени повече експертни мнения по различни теми чрез 

участие във форуми и конференции, организирани от НПО. Ползата от този канал на комуникаЦИR между 

гражданското общество и държавните институции е прекият контакт на по-голям брой експерти с 

представителите на институциите , предаването и получаването на информация от "първа ръка ", Добра 

практика е при организацията на форумите и конферентните прояви да се подrотви добре обмислена 

програма, професионално модериране и оформяне на доклад (писмо) обобщение на заключенията от 

форума/конферентната проява, който да бъде предоставен в официална форма на ресорните ведомства, 

респективно на членовете на съответната организация и всички участници. Информация от проведения 

форум трябва да бъде разпространена посредством различните канали на комуникация (Интернет страница , 

Имейл, Печатно издание) . Особено полезно като предпоставка за разработването на качествен и работещ 

документ е осъществяването на диалог на сътрудничество основан на взаимни интереси и споделени цели, 

Проект BG05SFOPOOl-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 оо, финансиран от Оперативна програма "Добро 
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за очертаване на основни политически стратегии и възможности за обмен на възгледи за приоритетите и 

политиките, промените, КОИТО трябва да се направят, като се оценят възможностите. Диалогът е добра 

практика при изработването и преформулирането на ПОЛИfИl(ите . 

Па ртн ьорство 

Партньорството предполага споделени отговорности и е висшата форма на гражданско участие. На 

това ниво институциите и неправителствените организации се обединяват за тясно сътрудничество, като 

НПО запазва независимостта си . Добра практика на взаимодействие и партньорство между институциите и 

нпо се прилага в работата на Комитетите за наблюдение на оперативни програми. Също така добра 

практика на взаимодействие и партньорство се прилага и в работата на някои Консултативни съвети . НПО са 

особено активни на етапа на изпълнение на политики най-вече чрез участие в проекти и чрез изпълняване 

на конкретни услуги, делегирани им от държавни институции . Такъв е примерът с делегираните услуги в 

обласпа на социалната политика . Въвличането на гражданите в решаване на проблеми чрез подходящи 

проекти по различни Фондове е много добра форма за възпитаване в отговорно отношение към различни 

области от живота - ЗАРаве, околната среда , образованието, социалните дейности и други . Например за 

ефективно образоване на младежите се включват в проекти много партньори като родители, бизнес, НПО и 

други организации. Предложения от страна на НПО към МОН и съответната ресорна институция за 

въвеждане на обществено образователни теми в учебните програми за начално и средно образование са 

важна форма за непрекъснато адаптиране към изменящите се обществени взаимоотношения. Мотивацията 

за участие е в очаквания полезен ефект за участника. Участието на всички заинтересовани страни в процеса 

на вземане на решения повишава доверието на гражданите в институциите и има положителен ефект при 

провеждането на политиките . 

Рздиоекология и радиационна защита 

Европейската комисия организира консултации с представители на Европейското ядрено дружество 

като представляващи заинтересованите граждани от Европейския съюз. Чрез своите коментари и бележки 

Европейското ядрено дружество допринася по проектите на регулаторите, като например директивите за 

ядрена безопасност и ядрени отпадъци, приоритетите при изследвания за радиационната защита в 

рамковите програми на Комисията и /JIJ. свързани с радиоекологията на общоевропейско равнище. 

3а осигуряване на участие в консултациите добра практика е провеждането на институционално 

финансирани участия на граждани от определени региони в процесите на вземане на решения . Това дава 

възможност за запознаване с механизмите на тези процеси и повишаване на информираноспа и 

осъзнатоспа на възможностите за осъществяване на мониторинг на провежданите от държавните 

институции политики за справяне с радиоекологичните предизвикателства в тези региони . 

П роект BG05SFOPOOl-2.009·0172 "Партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и 
национално ниво за създаване и провеждане на устойчиви политики в обласпа на радиоекологията и 

радиационната защита на здравето на населението ", финансиран от Оперативна програма "Добро 
управление", съфинансирана от Европейския съюз, 2014·2020 г . 
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Анализ на наличните канали/подходи за вза имодействи е между гражданите и 

институциите 

Когато ГОВОРИМ за 8ззимодействие, трябва да имаме предвид основните етапи на взаимодействие 

между гражданите и институциите, в които може да има изразена добавена СТОЙНОСТ: определяне на 

дневния ред, разработване на политика, вземане на решения, прилагане на политина, мониторинг и 

преформулиране на политика. Всеки един от тези етапи преД/1ага ВЪЗМОЖНОСТИ за вэаимодействие между 

vправлението и гражданския сектор . 

Полезни инструменти и механизми за прилагане на формите на участие на етапа на определяне на 

дневния ред на обществото са застъпничеството , информиране и привличане на вниманието, експертиза и 

съвети, иновации и предоставяне на услуги . 

Проект BGOSSFOPOOl-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 "Добро 
управление", СЪфинансирана от Европейския съюз, 2014-2020 г. 
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СОЦИАЛЕН ФОНД 

OtеедОМ.II!laие на хората э.а 

,опь.nненнето, раJllсняване ., 
попэкn 111111 неДОСТilтъците; 

Orласяаане ди" "НI1ЦИilТ\1I1аТ1l е 

Aocт"rHilnil до своите пpeдsидени 

бенефициенТ\1 и "'"" .. ~ 
npeдBl1ДeHI1" резултат 3<1 обществото; 

.. х: '0"0 'ПРАВЛ'Н'" 

СьБИp.ilне на ДOкa3aTencrвa МИ 

И3Cllедеан",,, ЭiI 8b3Д~cru.,eтo 

н" ПОflI1Т И каТ1l; 

Набnюдеll"е, 3<1 да 

може lJi' се прави 

текуща оценка 11 Дil се 

осигурят г~ра"""И, че 

ПОЛИТИКilТд се ПРИJIаГil 

прав .. лно бе! вредни 

страНIIЧНI1 ефеlm'l; 

На6ЛlOде .... е на eфeкr.I, 

W"'" nOЛИП1М3Т3 

произве~. 

Задължително условие при провеждане на публичните консултации е прилагането на етични стандарти и стандарти за защита на "ичните данни: 

• Правилата за участие в консултациите са обявен и и осигуряват прозрачност на процеса. 

• Етичните правила за поведение при провеждане на обществени консултаци и включват ЯСНИ ангаж именти за страните - както за 

организаторите, така и за участниците в консултациите . 

• Правилата за събираие и обработка на лични данни са обявеии и са в съответствие с нормативните изисквания. 

• Събирането, обработването и съхранението на лични данни се осъществява при точно спазване на приложимото законодателство . 

Проект ВG05SFОРООl·2.(Ю9-0172 "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 
"Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, 2014-2020 г. 
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ЕВ?ОПЕЙСКИ съюз 
ЕВРОПЕИСКИ 
СОЦИАПЕН ФОНД 

.. ~ ДОБРО уп .. ,,,"и, 

ОТ направените анали)и 8 предоставените от ВЪЗlIожитеllЯ документи може да се направят 

изводите, че подборът на добри практики се основава на прилаганите ПРИНЦИПИ, форми и механизми за 

взаимодействие между гражданското общество и държавните ИНСТИТУЦИИ ОТНОСНО публични ПОIlI1ТИI(И, 

представени в Кодекса на добрите практики за гражданско участие 8 процеса на вземане на решения . 

Избраните примери за добри практики за взаимодействието на гражданското общество с държавните 

институции в области като здравеопазване, опазване на околната среда, образование и условия на труд и 

социална политика в РепубllИllа Быlарияя се базират на проучване на каналите и начините на 

взаимодействие между граждаНСI<ОТО общество и държавните институции в изследваните области. Изборът 

на добри практими се основава на оцеНl<ата на ефектите от взаимодействието между граждансмото 

общество с държавните институции. Подбрани са прамтими за взаимодействие, моито са преДИ3ВИl<аJlИ 

положителен ефект върху ПОJlитиките - създаден документ, разработен проеl<Т по изпълнение на 

ПОJlитиката, анкетно проучване, проведена информационна или образователна програма/мампания по 

изпълнение на ПОJlитика, партньорства в изпълнение на политиките - работа по проеl<ТИ , предоставяне на 

УCllуги за постигане целите на ПОЛИТИl<ата. 

в областта на радиоеМОJlогията и радиационната защита са представени прилаганите от 

Европейсмата момисия и Европейския съвет практими за МОНСУJlтации и диаJlОГ с международни и 

национални неправитеJlствени организации от сектора, I<акто и форми на взаимодействие между 

институциите и гражданите в други държави в и извън ЕС при формиране, провеждане и мониторинг на 

ПОJlИТИI<И в обласпа на радиационната защита на насеllението. 

Подбраните добри практими за взаимодействие между гражданското общество и държавните 

институции са преДИ3ВИl<али положителен ефект върху публичните политими - създаден документ, 

разработен проект по изпълнение на политиката, проведена информационна или образователна програма, 

свързана с политиката, изпълнение на проемти за реализиране на ПОЛИТИl<ата, извършване на услуги в 

различни етапи от процеса на вземане на решения. 

Проект BG05SFOPOOl-2.009-0172 "Партньорство на гражданите с институциите на местно , регионаJlНО и 

национално ниво за създаване и провеждане на устойчиви политими в областта на радиоеl<ологията и 

радиационната защита на здравето на населението п, финансиран от Оперативна програма "Добро 

управление", съфинансирана от ЕвропеЙСI<ИЯ съюз, 2014-2020 г. 
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... х,ДОБРО УПРАВдЕНИЕ 

Таблuцо: Канаnumе/подходumе 30 взаимодействие между гражданите и институциите, подадени от вьзложumеля, ното входни данни но 

подходи от други области и но noдходи от обласmта но родuологuяmа и радиоционното зощuта, намерили приложение в други строни, членки 

НО Европейснuя СЪЮЗ (ЕС) 

ОБЛАСТ 

• z 

~ 
с 
а • • 
~ 

КАНАЛИ 

Информнрам!! 

- Информм~ме .. ре) НИТ1!рtte1 

- публикуваме на офНЦНiJlКilYiI ннтериel' Cfp;ilНIЩil на ОПОВОРМiml ИНСТМТVЦ"", пOДt{bPЖil111! на <lкryilJlH,} ИНфоpмilЦl'lIl; ~N"e на ОТДI!ЛНI1 рубрмки ПО !кен .. AOКVMetr\' 

• О(иryреНiI е 0 .. -1\1"" 06рдТНil 8РЪЭt<.1l С rp;ilЖДJнмте 
- J1yбnИКV8<JНИfe на С<!И1;l на НilцltOНilJlI1ИII цel<ТЪp по радиобl10/l0ГМЯ .. j)aДllilЦНОННiI :taщнта (НЦРРЗ) обра30UТVIНО информационни материали са crРYWТYPНРilНИ 

тематично 8 HIIMOIIKO НilПРil8ленI'IЯ' радо .. - а монтенста на КОМУНИКilционната стр~теrИII)3 радои, биодоэиметрия, облъчеии ~р.1НИ, меДИЦ"ИСКО обflъ .. ,зие, ВII,IIЮЧВIIЩО 

N.aкro информзция :tiI пациенти, r.ilKa И ]11 медицински специалисти, постери )3 реитгеновите отдеflения). На сайт~ и~ Нц?Р3 о:а публикува ... и и документи :tiI 

киформира ... е иа ... ~сеflеиието относ>оо ДОЭОIЮТО "'~ТОa.Jрваие и мерките:til радизциоииа :taщита, CJ1учаii на pilДИ1IЦlЮНна ila.JРИII. 

- ИИФОР_Р;! Ие .. ре) мед,ммте - ... рез медиите общео:ТiIOТО се OCIleДOМJlbl 3iI предcwящи и 8)етИ реwеикя и обо:ыкдаИИII по 8<}ЖНИ IfЪПрОС>! КlTO !,Щ)iI8НО осиrypll ...... е, 

финаисираие на ~B .. ктe ycnyn.., НЗ0К и пакетите ~8ИИ y<:JtVfИ, rpипни ef1ИДемми и npeBe-t<ция, пр06f1ем".е с редките 3ilбоflll"'ИItJI, )ДРil8"'И "ilМПilИ"И и 

I'IНИЦИilТИВИ, преДСТ3ВIIти ра3J1ИЧНИ rледни ТОЧКI'I и експертни мнения эа t"bCТоянието ... а эдpiI8наr.il система. 

эдра8ИИте кампании 

- DM$ кампания, конто МЗ стартир.1 иа 26 март 2020 (. 8 подкрепа иа бъ.nrарск .... е медицl'l, които работят 8 УCJ108ИlIта иil COVID- 19; 

- Национаflиата КlмlUиИ/l ..да ! Я IКнlМП !~, инициирана ат Министерството на эдpiIвеопа)ваНefО СЪВМеС'Т1Ю с 6W1nРСКИII червеи кръст (БЧК) в подкрепа на 

ДОИОРСТ80ТО и тpittCЛllамтацкяra има эа Цell ~ се П08"Ш" ОСIleДОмеиостта на 06щecreото относио ~ и ЗиiIЧеиието иil орrilИиото ДонОРСТао. 

- Национаflеи учен ..... ес:КМ коикурс ~ПOCllа ницн 1'100 :sдpaвeтo~ ииицииран • Рilмките иil НационалЩlr.il ПJЮfPаМil эа пре_ц"я ... а кроиичните неJ1IP<lЭНИ БОflеС'ТИ 2014-

2020 (. 

МОНСУ/ГIираие 

Провеждане на национаlЖО предста8ително npoV""'He н3 общественото мнение, CJlt'A което ПРОlleжд;lие .... интеНЭМ8НИ рабontи среЩI'I 3iI обсъжд;lне на нов маде,. 

33 JДpaBНO ОСl'lrypЯ8аме С представители иа CЪCIIOвните орraнмззции, университетските, обflастните, общинските и Ч1lСТНI'Iте болНI'lЦИ, пациеитски оprани:taции, 

СИНДI'lIlil"ТИ, ра6отоДilтеflИ, ИИCПnYЦИI'I и дР. 

CIIeA те}и обсъждаИИII е предВlIДена и Mp-o.rfla Maca:til ДI'IСКVТИр.1ие 1'100 МOAefla. 

06ЩКТIleНИ КОИСУnТil ЦИК по реда иа 3акона :tiI нормативните 1IКТО8е (знд) 

Проект BG05SFOPOOl-2.009-0172 иПартньорство на граждан ите 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 
..добро управление"", съФинансирана от Европейския съюз, 2014-2020 г. 



• 
i 
• 
I 
" i 
j 
• 

I , 
~ 

i 
! 

i 
о 

• 

vttЗd) VНUО)Ю 

I 
• 
i • 

• 

• • • 
~ 
• • 



w 

I • 
~ , 

• • 

f 
~ 

I 

• ; 

• • 
! • • 
~ , 
• 

I 
~ 

[ 
~ • • , 
! 

~ , 
• , 

~ • 
! 
• 
J , 

~ 

i 
"-• • • i 
о 

I 

3И>!VQОЕVd90 



• • s 

" g 
~ 
:; 
s 
о 
u 
S 

~ 

••• • 
• • 

ЕВРООЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРООЕЙСКИ 
СОЦ~ЕНФОНД 

... ~ до.,о 'П>А."'" 
• • ••• 

Мf1i1ДI!Ж!«lТil матформа U-Report е гл06мна матформа на УНИЦЕФ, КOfIТO стартира в б"bllГolРНR пре} 2020 г. Седем СI орГilнн~цмнте партньори, "~BHO подкреl\JlЩН 

процeciJ 1'1,) p;lбon - Национал .... мрежа )iI дeцaТil (НМД), Национален младежкк форум (НМФ). Национален център J<I бе:юпасен интернет, БЪJll"ilpckИ МJlClдежми 

червен КР1:ОЦ (БМЧК). Дружeqвo :IiI ООН • БЪJlt<JРмя, Международна награда на херцога на Единбур!" - БWlГ3ptt11 и Фондация ~БКJlImIС'". Всички Оpг.lНИ3аЦНН te 

обедмНlllIiIТОКОIIО П03НЦllII1'Э, че мкен .. ето HiI децата и младите ~ 8 Б'ЬЛI"ilРИR I! ОТ з"" .. ение н ТРllбll<l д3 бъде 'iVSiI 

Анкети - о.1/IilЙ" Н ilНМI!ТМИ ><дРТИ 8 УЧНlIнщата 

Коtteynг.ЩНН 

- Проект на Пocт.tМО8llение 1'1,) М"Н"стерек .... СЬ8ет!а npl1eмaHe на Наредба 3iI прнобща8i1ЩОТО обpi!эоеilННI! 

- Проект на ЗИД на 3ilМOНil)il предУ"'к.nнщното Н У"ИЛИЩ"ОТО 06ра:tONиие 

- Експертен К<ЖСУIlТilтиеем С\>ВI!Т 3iI .. аБЛIOДI!I<И!!" оценка на ПРМilгането на ДЬрЖil8ните обраюватеl1НН стандарти при МОН 

- КОНСУJJr.lтмвният~ по профе<:ион~nно обрнование и обучение 

ДИ illlОГ 

- ПубnНЧНiI дискусия иil МИНИСТЪРil и~ обраЮВilииtfO И иavКilта сы студенти .. а тема: 'ВисwеfO образование в БЪJlI"3РИЯ - преди3ВИК<lтI!JICIU и решеиия" 

- Форум "Обраэоu .. ие: э.а бъдеще" 

П~РП1ьора80 

- Комитет 3<l .... бnIOДet<иt и~ QпеРilП1вна nporPi!MiI .Наука и обраюваиие за интеnигеитеи растеж"2014-2020 г . 

• Qбраюватеnно-и"Д\'(Трнаnе .. борд H~ МОН 

ИИфоРМИp:illие 

На интернет страии~ но! МинистеРСТВОТО"i1 TPVДiI и СОЦИilllиаТiI nOnНТИI<;I t;) пубllИкy1lаии, попитики, ПрОГрами, отчети, ДОКJIiIДИ , европейски програми. СОЦИilllиа 

ИКОНОМИК<l, боГilТ cntln'1>jl от информация по въпросите НiI TPVAiI , заетостта, ОСМfypяынtfO, социаnиитt npaBiI, cnужб .. no трудов .. и ПРilВИИ в'ЬПроси, СОЦНiIJIИО 

8КJ1!ОЧваие ооциаllИО noдnoмarilHe, въпроси , С8Ър3<lНИ сы ооциаn"ите Y'IIуги, хората с уврежд.ilния и други важна за гражданите тем .. от ресора ка министерството. 

ИнформациятО! е представена ясно и рнБИPilемо, по иачик, по мойто Д" уnесни ГРilЖДilните да се ориеитиPi!Т ПО иитереСУ8ащите 1'>< въпроси . 

Медми 

Кампаиии 

"МUCURIТЮ е 8ЬJМОЖIfО" е иационО!n,,~ КilМПil .. ИЯ Иil ОпеРilТИВ"i1 програма ·Развитме иа човешките ресуptи · JOI пonуnяризиране НiI nOCТMTHilTOTO в процеса на 

дtииституционаllи)ация на деца, лишени от родитеllска ГРИЖil н подготовка на Mecтt<i1TiI общественост 301 послеДНilта фал НiI процеСil . 

Проект BGOSSFOPOOl-2.0Q9-0172 .. Партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и национално ниво за създаване и провеждане 
на устойчиви политики в обласпа на радиоекоnогията и радиационната защита на здравето на населението ", финансиран от Оперативна програма 

..добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, 2014-2020 г . 
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• • ЕВPOIlЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВPOrIЕЙСКИ 
СОЦИАЛЕН ФОНД 

". х: ДОБ'О УП>А.ЛЕН'" • • 
• • ••• 

о .. " ";; .. заседаннЕ' на междуведомствената работна група по соци~на ИКОНОМИ"" !(ЪМ ,",ИНИСТЪРil .... TPyДi! н социаllнаТiI ПОIlИТИк<l ~ обсъжлане на П~ИlIнте 

преД/Ю",еННА u пр .. емаме НО) мер" .. u пoдnомагане на социалните преДПРНII1'НII 

ПаpntЬОРСПО 

Комитета 33 Наб11юде .. .. е .... Операт ... н" програма .f>а3В l1тие на чоееш,,"'Т!! ресурс,,- 2014-2020 г. 

Партньорството " а неПРil8итеЛСТ8еl<IIте оргаН I13аЦI1 .. 8 СОЦКilnНilТiI сфера има HilO\ ' rQIIAM обхват на активно участие - VCl\уги, н1пыlениеe на Рilбота по проекти. 

П{Юf!иmutne по ПРОЦЮМU' nредостО81lне но ~Э8ЬЗмt'эдно фuно/Ко.о помощ по npozраМlJте финансирани от ЕСИФ со успеШl<О форма !о peOJlUJupoHe НО n()JIumllKI/ 

'окmииното учосmue НО zрождонumе. 

Проект .. Oc:Hryp1lNмe на noдкреПil я ВКlllOЧпие. трудова ЯflОСУ на IIИца с уврежданни" 

.. Мн(иЯТil е Iп>эмоJo(н, " - Н,}Ц>10НillI>i1l информационна мампання Ja популярнзнране на П(N;1'"Нгнатото в npoцeta на деинституционаЛ~Jац~ятз на деца, ЛИ u.oe>!И от 

родителски грижи, 

"J;jeAНo срещу насилието" - проведено национално предcrавително изследвзне на тема "Наснлието в Б"flг.lРНЯ" в обnастта на домашното HaCHn~e н нас~лието, 

ОСНО6<!НО на ПР'l3нам .ПО/l". 

Сътрудничество Ja пocrИ llне на СОЦИilПН3 3IМРИЛil" IМЮЧ6<!не, '1pe~ COЦl\anH" ycnyги . 

C"rnacнo б"bllгаpc!lОТО эао<онодатe/ICТIO дocrав"нц" на COЦI\ilЛни уtllyги МOг.;JT да бъда' фирм", кoonерilЦ"" " граМlдaНСКИ ОРг.;JННJaЦИН. НПО са един от ООООIН"те 

достаВ'I"Ц" н а СОЦНa./I н " услуг". 

Д""лог" IIОНСУЛ"Т1Ц"Н 

[Iропейсмото ядРено дРУЖеСТВО, мато преДС1'а6llЯlащ" JaинтересОNн"те граждан" от [lропеЙс ... "я сыо • . Чре} ,во",е коментар" и бепеlllJCИ Европейсмото ядреllO 

дРУЖест80 допринаа. по Пj)OelmfГе на регулатор"те, като "апр"мер д"реКПIвите Ja ядрена 6еюnаOlocr " ядpe+I" ОТПiIД"bЦII, ПР"ОpllТtтIIте пр" lIXЛeдlаl1l1Я Ja 

PiIA"аЦИОНl1ата JaЩ"та. pi!;_OIНYe щюграм" на Ком"CIIята и рр. Clърэан" С радноеКOJЮг"ята ~ общоевропейско раl""ще. 

ИI1ФОРМ"рitl1е 11 MOlICynT"pa~ 

ин .. ц .... раl1е "" Форум оо проб/lемите " npeA"""MaTeIlCТ8ёlT3 113 ИЭПОnЭll3l1еуо 113 33 ядре"iI ","ерг"" от cтpa l1i1 "а Е8PQпе'kми" ~eт и под РЪК080ДСТВОТО на 

ЕlропеЙск.атз ком",,,,,, като матфорМ41 :tiI Д"aJlОГ сы: :tiIМН1ерес:Оlа"Н1е стра"". Форумът слу*" :tiI обсъж,д.1ие ма стратегическ" докумен,и I обllilo:тт<l н" "'АРВ"атз 

еиер"""', poIд .... цмotlмата 31Щ11"1а м ynра8JIеиl\i!ТO иit РiIДМOiIКТМ8И1пе отпадъци. В" форуМ41 "3рИЧIЮ са покана"И 31 'fIatn1e " npeACТ3IIIfefl" на наЦ"Оl1аlll1Н1е " 

МВ>КДyмilpoдI<lITe l1enРil8нтелcrвен" ОРг.;JI1МJaЦ,," от сектора. Cъ.6"ТI\I!1"o се р8ал"з"ра със CnOНCOpCТВOTO ма праl",елстuтa ма Чеш .... та реnyбll"к.а " СлоВil КI\II . 

Предоставя IЪ3МОЖНocr ].iI д"ректното 'fIacr"", HiI граЖДill1нте '1 реэ предаll3l1е на Ж"ВО " "ре) матформа за анон"мно ээдаване Hit IЪПpot" към 'fIitСТ8i1Щ"те 

предcrавителн н" наЦ"ClНilлннте " е8ропейск" "нституцнн, УЧilстнето 10М 8 проучвания" нэрitЭЯВilне н" мнение от страна на гражданите, Clсъществено "реэ 

Проект BGOSSFOPOOl-2.009-0172 "Партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и национално ниво за създаване и провеждане 
на устойчиви политики 8 облаСТ1а на радиоекологията и радиационната защита на здравето на населението ", финансиран от Оперативна програма 

.добро управление'", съфинансирана от Европейския съюз, 2014-2020 г. 
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙCК\II 
СОЦИAf1ЕН ФОНД 

.. х ДОБ'О УП"'ЛЕНИЕ 
• • ••• 

интеР~МПI~Н I1Hcтpy...eIlT, достьпен онлаiiн " '!ре3 моби.nно приложение. 

1(000001lПlР~1+e 

Пер"одмчно Opt1I1H)HPiнe на И'ЦМОНa!lНО СОЦИОЛDГМ'П!СМО проучване ~ наrllа,иУе 8 общестеото ПО 8ЬПрос>!, С'"ЬРJ<lНИ С I\Aj)eI1;л-а l!иеprеТ\1Мill1 6eJOnilСиOC'r, както И JiI 

"HIIOТ1) на по)н".а"е на меpl(lПe по отношение Hi Р"ДИ,ЩIoЮНII3Т11 3ilЩИТiI на населението. ПроучванеfO дава важна информация 3iI еФеКl;) от осьщестееннте ПО""'"К" 

от страна на I1нcnпyцинrt. посока OnilзааНl! эдравето на гражданите н T010BHocm на н,,~еflе"нtтO sa адеК8аТ>!iI peilMЦI111. случай на радиilционна опасност. ПОЛУЧilВiI 

се I1Нформацм~ и sa OCblНil8i1Нето на отделните групи ат иаселенкeJО ОТНОСНО икфоРМiЩИIIТiI npeAOCТ.Ja!lHi! от ДЪРЖil8l<ите н оБЩИНСКIП!! lIIIiКТИ. мата ааар"йн'1 

маноее и брощури »деЙст."е на rР<llilДilните при Н3ЛИ'lме на радиаЦIЮННiI опаСНОСТ:Ja НilСeJ1ениt!ТO . П036О1111saт да ~ формират ноем политики, оrrоеар"щк на 

ПОТ'pf!6нocrмте на гражданското общество. 

Провеждане на инtrЮУЦl10нално фННilНСИрани ',"1астия на гранщанн от определенн регнонн в "роцеснте на вземане на реweНI1Я 33 запоэнаване с мехаНl1змите на те!и 

процесн и ПО8нwэвзне на информнраността и осъэнатостта на 8ЪЗМОЖНОСТl1те!Э "ровеждане на МОНИТОРИНf на ПрСвеждаНl1те от държаВНl1те инcrмТУЦI1Н полиrики эа 

(правяне с радное~олог"чните "редиэв""ателства 8 тез" регион". 

Обобщение на добри прамтиlCИ и каналите за взаимодействие между гражданите и институциите в области извън радиоемологията и 

радиационната защита: 

• Отправяне на покана от страна на институциите към специално НПО и експерти при провеждане на обществените обсъждания; 

• Предоставяне публично на информацията от проведените дискусии, което е необходимо за периодично отчитане и анализиране на 

резултатите от прилагането на съответния акт. Такъв анализ е ИЗКIIlQЧително важен за подобряване на нормотворческия процес; 

• Вземане под внимание на а рryментираните становища на гражданите при решаването на обществено важни въпроси , което води до 

пови шаване на доверието и насърчаване на гражданското участие в управлението; 

Проект BG05SFOPOOl-2.Q09-0172 нПартньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и национално н и во за създаване и провеждане 
на устойчиви политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на здравето на населението ", фи нансиран от Оперативна програма 

"Добро управлен ие", съфи нансирана от Европейския съюз, 2014-2020 г. 
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Европейски СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ 
СОЦИАЛЕН ФОНД 

.. ~ ДОБРО 'ПРА',"НИ' 
• Провеждане на редовн и заседания на създаден ия Консултативен съвет КЪМ институциите и 

оповестяване на неговите решения и състав; 

• Въвличане на гражданите 8 решаване на проблеми чрез подходящи проекти . Това е активна 

форма за възпитаване 8 отговорно отношение и граждански принос КЪМ различните аспекти на 

радиационната защита като здравеопазване, околната среда , образован ие и други; 

• ВъвеЖДане на обществено образователни теми в учебн ите програми за начално и средно 

образование . Това е важна форма за придобиване на гражданска култура, здравни и екологичн и умения и 

адаптиране към изменящите се обществен и взаимоотношения . 

в резултат от п редставената информация може да се обобщят основни канали и механизми за 

информиране на обществеността и заинтересованите стра ни по отношен ие на радиологията и 

радиа ционната за щита : 

./ И нтернет страница на Агенцията за ядрено регули ране· www.bnra.bg 

./ Годи шен доклад 

./ Взаимодействие с медиите 

./ Взаимодействие на АЯР със заинтересованите страни при аварийни ситуации 

./ www.strategy.bg · Портал за публични консултации 

./ Информира не на основн ите за и нтересовани стран и относно проекти на нормативн и документи 

./ Достъп до обществена информация съгласно Закона за достъп до обществена информация 

./ Процедурите за получаване и отчитане на възгледите на широката общественост при процесите на 

план и ране и вземане на решения 

Заинтересовани страни от регулаторната дейност на Агенцията за ядрено регулиране : 

./ Държавни институции - Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите, 

Министерство на здравеопазва нето - Национален център по ради об иологи я и радиа ционна защита; 

М и н истерство на вътреw ните работи , Мини стерство на отбраната, Главна дирекция " Пожарна безопасност и 

защита на населението
U

, Агенция "Митници" , Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и АР. ; 

./ Притежатели на лицензии и разрешения , основните от които са АЕЦ Козлодуй , ДП РАО, ИЯИЯЕ, 

болници, производствени лаборатории и други; 

./ На~ни институти - ИЯИЯЕ, СУ - Физически факултет и химически факултет, ТУ - катедра Топло и 

ядрена енергетика; 

Проект BG05SFOPOOl-2.009-0172 uПартн ьорство на гражданите с институциите на местно, регионално и 

национал но ни во за създаване и провеждане на устойчиви полити ки в обласпа на радиоекологията и 

радиаци онната защита на здравето на населението и, финансиран от Оперативна програма ~Добро 

управление", съфина нсирана от Европейския съюз , 2014-2020 г . 
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ЕВPQnЕЙСКИ съюз 
ЕВРОПЕЙСКИ 
СОЦИдЛЕН ФОНД 

./ НПО - зелени (т.нар. антиядрени), БЯд. WiN; БУЛДТQМ; 

.- 'х.. nОБРО УПРАВЛЕНИЕ 
./ Консултантски компании в области на ядрените приложения и енергетика и радиационна защита; 

./ Общини и местна власт; 

./ Медии; 

./ Съседни страни; 

./ Широката общественост. 

Проучване на законовата и подзаКDновата нормативна база в областта на радиологията и 

радиационната защита и съответствието и с нормативните бази на друГи области, 8 КОИТО 

има налични подходи/канали за взаимодействие с гражданите и институциите 

Освен хоризонталните европейски документи и конституцията на РепубllИllд България, 

националното законодателство гарантира участието на гражданите и техните организации от една страна 

чрез хоризонтаllНИ нормативни актове , относими кьм всички ПОIlИТИКИ - Закон за нормативните актове (ЗНА) 

и Административно процесуаllНИЯ кодекс (АПК). Участие на гражданските организации е предвидено и при 

упраВllението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), като с 

подзаконов акт - ПостаНОВllение 79 на Министерски съвет за създаване на комитети за набllюдение на 

Споразумението за партньорство на Репубllика Быlарияя и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за 

програмен период 2014 - 2020 г. са опредеllени функциите, състава, изискванията към Чllеновете, 

координацията и организацията на работа на Комитета за набllюдение. 

На местно ниво Законът за пряко участие на гражданите в държавната Bllacт и местното 

самоупраВllение (ЗПУГДВМС) урежда условията , организацията и реда за пряко участие на гражданите в 

държавната Bllacт и местното самоуправление. 

ПО отношение на законодатеllните инициативи е обнародвана Наредба за обхвата и меТОДОlIогията за 

извършване на оценка на въздействието" (НQМИQВ). Наредбата регламентира и процедура за провеждане 

на КОНСУlIтации със заинтересованите страни при извършване на оценка на въздействието от нормативните 

актове от компетентността на Министерски съвет. 

в обllастите здравеопазване , социална ПОllитика, OKOIIHa среда и образование, предмет на проучване, 

което е предоставено от ВъзложитеllЯ, не са изрично посочени КОНl<ретни форми на взаимодействие между 

Проект BG05SFOPOOl-2.009-0172 ~Партньорство на гражданите с институциите на местно, регионаllНО и 
национално ниво за създаване и провеждане на устойчиви ПОIlИТИКИ в областта на радиоеКОlIогията и 

радиационната защита на здравето на насеllението ", финансиран от Оперативна програма "Добро 
упраВllение", съфинансирана от Европейския съюз, 2014-2020 г. 
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гражданите и публичните институции. Това се ДЪЛЖИ на факта, че това е уредено 8 националното 

законодателство. 

Като добра практика и форма на партньорство съгласно българското законодателство са доставчиците на 

социални услуги, КОИТО могат да бъдат фирми, кооперации и граждански организации. НПО са един от 

основните доставчици на социални услуги в страната, които са надежден партньор на институциите при 

провеждането и мониторинга на социалните политики . Много ОТ ТЯ)( са местни организации, част от местната 

общност. 

Също така добра практика са Комитетите по наблюдение на програмите, финансирани с европейски 

средства . 

Дейностите по пренасяне на подходите се фокусира върку приемливото им взаимодействие с наличното 

законодателство в обласпа на радиологията и радиационната защита. 

в Закона за безопасно използване на ядрената енергия и в подзаконовите нормативни документи са 

определени задълженията, които АЯР има към общественоспа и заинтересованите страни по отношение на 

предоставянето на информация и включването им в процесите на ядрената безопасност и радиационната 

защита. 

Според документа, в дейноспа на Агенцията, председателят можа да възлага експертмзи, 

про~вания и изследвания на експерти и ~ени от обласпа. Наред с това Законът регламентира 

формирането на два консултативни съвета, съответно по ядрена безопасност и по радиационна защита, в 

които участват уважавани и утвърдени учени и експерти. 

Законът предвижда създаването на Годишен доклад за състоянието на ядрената безопасност и 

радиационната защита, който се предоставя на Министерски съвет, лицензиантите, чуждестранните 

партньори и регулиращи органи . 

По отношение информирането на общественоспа и заинтересованите страни, Законът задължава 

АЯР да предоставя информация на гражданите за състоянието на ядрената безопасност и радиационната 

защита. Агенцията е и основен източник на информация при аварийна ситуация. За целта се е необходимо 

да се използват най-ефективните комуникационни канали и меканизми и да се разработи план за действие 

при съответната ситуация. 

Наредбата за Радиационна защита определя мерките, които е необкодимо да се вземат, включващи 

взаимодействието със заинтересованите страни както за опазване на здравето и живота на 

прОфесионалисти, работещи в среда с йонизиращи лъчения, така и на гражданите . Наредбата задължава 

Проект BG055FOPOOl-2.009·0172 "Партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и 
национално ниво за създаване и провеждане на устойчиви политики в обласпа на радиоекологията и 

радиационната защита на здравето на населението ", финансиран от Оперативна програма "Добро 
управление", съфинансирана от Европейския съюз, 2014-2020 г. 
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организи рането на обществени обсъждания СЪС заинтересованите стран и за терен и с дълготра йно остатъч но 

радиоактивно замърсяване, за КОИТО е взето решение да се разреши обитаването и възстановяването на 

социалните и икономическите дейности . Наред с това наредбата определя и политиката във връзка с 

информирането на обществеността за облъчването от радон в закрити помещения и свързаните с това 

рискове за ЗдРавето . 

Вза имодействието със за интересован ите страни е отразен о в нормати вният документ, който 

задължава всички лицензиа нти да ИЗГОТВIП авариен план, което е и едно ОТ условията за издаване на 

лицензия за определена дейност . Условията и реда за изготвянето на аварий н и планове са описани в друга 

наредба, която има значение за регламентиране на взаимоотношенията със заинтересованите страни . Това е 

Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария. Целта на 

аварийните планове е да се определят мерки за защита както на професионалистите, справящи се с 

авар и йната ситуация, така и на населението и да се миним изират последствията за околната среда. По 

отношен ие на националния ава риен пла н се следва процедурата за приемане на нормати вни документи , 

определена в УП на МС, което предпола га консултации със за и нтересова ните страни преди приемането му 

като нормативен документ. Наред с мерките за опазване здравето , живота и околната среда в аварийн ите 

планове, подробно са разписани дейностите за информиране на населението. Наредбата регламентира и 

м инимумът на необходимата информация, която е задължително да се съдържа в съобщенията, излъчвани 

от аварийн ия екип ( Националния щаб) до медиите и широката общественост с цел опазване на здравето и 

живота на гражданите . В съответств и е с документа се създава авариен еки п, чи ито членове са оБY'-lени за 

реак ция при ядрена ил и авари йна ситуа ция . Наред с това, нормати в ният документ определя и участието на 

експерти и учени за подпомагане вземането на решения от Наци онал ния щаб, който се сви ква п ри голяма 

ядрена или радиологична авария . 

ОТ направения преглед на подходи/канали за 8заимодеиствие с гражданите и институциите в 

области на различни политики - социална , здравна, околна среда и образование е видно, че освен 

заД"bJ\жителните информационн и и консултати вни фvн кции иа институци ите с гражда нското общество , 

,а1l0жени а национаllНОТО ,aKOHOAaTellcтaO, мно го ра,пространени са консултативните съаети по 

специфични теми . Таки ва се набllюдааат ВЪВ всички сектори , като вкл ючват ка кто на ционални 

орга низации, така и браншови/секторни о рга низа ции, които да представят експертиза и обосновка на 

п реДllожените пози ции. 

Проект BG05SFOPOOl-2.009-0172 N Па ртньо рство на граждан ите с институциите на местно, регионаll НО и 

национа ll НО ниво за създаване и п ровеждане на устойчи ви политики в областта на радиоеКО1l0гията и 

радиацион ната защита на здравето на населението N, финансира н от Оперативна п рограма NДобро 

управлениеН, съфинансирана от Европейския съюз, 2014-2020 г. 
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Критерии за приемливост на подходите за взаимодействие между гражданите и 

институциите в други области, спрямо обласпа на радиологията и радиационната защита 

За определянето на критерии за приемливост са послужили резултати както от представените от 

Възложителя документи, така и от изследване на добри практики за обществени консултации, проведено 

през 2019 г. в раМkите на проект BG05SFOPOOl·2.001-0002 "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 

-ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", реализиран с безвъзмездната Финансова ПОМОЩ на Оперативна 

програма "Добро управление", съфинансирана ОТ Европейския съюз чрез ЕвропеЙСI<ИЯ социален фОНД. 

в резултат от изследване на добри практики за обществени консултации, за привличане на експертиза и за 

гражданско участие са направени следните изводи: 

Предпочитан формат 

Представителите на различните заинтересовани страни са почти единодушни в мнението си, че 

консултации трябва да се провеждат и в двата формата - онлайн и преки и че всеки от тях има своите 

достойнства. От гледна точка на принципите за провеждане на консултативен процес - яснота, прозрачност, 

ефективност и отвореност - предпочитанията клонят категорично към пряката комуникация . В нейна полза 

участниците от бизнеса изтъкват, че дава възможност за уточняване на нещата, особено при обмен на 

експертн и мнения. "Когато се дава експертно мнение прекият диалог е много важен, за да е ясно нивото на 

компетентност и отговорност" . 

По отношение на онлайн консултациите проучването заключава, че те са задължителни, защото 

дават възможност за участие на повече хора, които нямат физическа възможност да присъстват, но не са 

достатъчни . Един от примерите е организираните на живо дебати и обсъждания - "по света това вече е 

практика". 

ОЧдК8дНИ .ll кьм доБРI1.11 консvлтаТI10е м процес: 

Макар да има различия в очакванията на заинтересованите страни към добрия консултативен процес, 

няколко аргумента обединяват всички групи: 

необходимостта от провокиране на дискусия и провеждане на диалог, който е структурирам от 

подготвен модератор; 

необходимостта от единни правила, които да се прилагат от всички; 

осигуряване на видимост на резултатите от дискусиите . 

Проект BG05SFOPOOl-2.009-0172 "партньорство на гражданите с институциите на местмо, регионално и 

наЦl10нално ниво за създаване и провеждане ма устойчиви политики в областта на радиоекологията и 

радиациом мата защита на здравето на населението ", финансиран от Оперативна програма "Добро 
управление", съфинансирана от Европейския съюз, 2014-2020 г . 
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Ролята на експертите и експертността 

Заключението е, че за бъ.лrарските граждани участието на експерти и включването ИМ ВЪВ взимането 

на решения носи допыIителнаa легитимност на процеса на взимане на решение, особено в ситуации, ногата 

публичните решения и ПОI1ИТИКИ не са в унисон с Доминиращите социални настроения. 

Консултиране със за интересовани страни 

Критично е отношението и КЪМ това ДОКОЛКО 8КIIючващ е процеса на консултиране със 

заинтересовани страни . Впечатлението на участниците в проучването е, че администрацията не полага 

VСИIIИЯ или няма уменията да определя добре заинтересованите страни и да гарантира демократичноспа на 

процеса. Впечатлението е за придаване на ПО-ГОllАма тежест на становищата на браншовите организации , 

създадени със закон, които обаче защитават само своите интереси. Конкретно е критикуван състава на 

работните групи , защото подготвените в тяк решения като правило се одобряват, а не се осигурява 

балансирано представителство на браншовите организации . 

Препоръки към обществен ите ICо нсултации 

Обществените консултации са ефеICтивна възможност за получаване на мнения и предложения 

от страна иа обществеността по предложения за нови политики , при разработване на проекти на конкретни 

нормативни и/или административни актове . Обществените консултации, допълват утвърдените 

институционални форми за социален диалог. За да са ефективни, обществените консултации трябва да 

отговарят на следните критерии: 

• да имат значение за всицки страни · официалните консултации следва да са истински и смислени , както и 

да се провеждат на етап , когато изразените мнения и/или направените предложения могат реално да 

повлияят върху процеса на вземане на решения. 

- да осигуряват постигане на действителна ангажираност и "истинско слушане", а не формално 

изпълнение на "нормативн о изискване". Истинският процес на консултации гарантира по-добро разбиране 

от страна на всички участници на ползите и последиците от предприемането на конкретни предложения за 

политика или законодателство. 

- да се провеждат по въпроси с висок обществен интерес · темите на консултациите трябва да могат да 

привлекат вниманието на обществото, Т.е . да поставят важни въпроси с голямо обществено значение. 

Проект BG05SFOPOOl-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 "Добро 

управление" , СЪфинансирана от Европейския съюз, 2014-2020 г. 
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• ефективните КОНСУJlтации изискват и ангажиране на сьответните ресурси - човешки, технически, 

финансови и др. Решението Зд провеждане на консу,nтации, ВИДЪТ и обхватът на консултативния процес 

зависят от спецификата на предложението, броя на засегнатите от ТЯХ хора или групи и мащабите на 

потенциалните въздействия на предложението. Твърде честите консултации, както и поставянето на 

незначителни теми или въпроси не могат да привлекат общественото вниманието и съществува опасност от 

поява "умора от консултации", която може да се отра:;!и негативно на активноспа при бъдещи консултации 

по важни въпроси . 

• да бъдат ДОСТЪПНИ 33 всички, КОИТО имат интерес от съответната тема - това изисква системни усилия за 

максимална откритост на процеса, включително своевременно информиране на обществеността и 

заинтересованите страни, избор на подходящи методи за провеждане на консултациите, отчитащи 

възможностите и предпочитанията на участниците, създаване на приобщаващи условия за участие, 

равнопоставеност на участниците, както и признаване на техния принос. 

Критерии за приемливост на подходите за взаимодействие между гражданите и 

институциите в областта на радиологията и радиационната защита, намерили приложение 

е други страни членки на ЕС 

Критериите за приемливост в подходите за взаимодействие между гражданите и институци ите в 

областта на радиоекология и радиационна защита са насочени към основните канали, пречупени през 

добрите практики и оценката на ефективността на всеки от тях : 

Информация 

Изчерпателна, на разбираем език и редовно обновявана информация, постоянно достъпна на 

официалните интернет страници на Национален център по радиобиология и радиационна защита към 

Министерство на здравеопазването, Агенция за ядрено регулиране и Изпълнителна агенция по околна среда 

към Министерство на околната среда и водите . 

Ангажирани медии и провеждане на медийни кампании по конкретни теми и с конкретна 

насоченост в случаите на възникнала необходимост от предоставяне на информация, специфично насочена 

към различните целеви групи в обществото . 

Проект BG05$FOPOOl -2.009-0172 "Партньорство на гражданите с и нституциите на местно, регионално и 
национално ниво за създаване и провеждане на устойчиви полити ки в обласпа на радиоекологията и 

радиационната защита на здравето на населението ", финанси ран от Оперативна програма "Добро 
управление", съфинансирана от Европейския съюз, 2014-2020 г. 
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Осигуряване на информаЦИА за всички процеси в дадена политика, резултати от подходите за 

вза имодействие между гражданите и институциите. 

Консултации 

Да се използват двата формата на консултации - онлайн и преки КQНСУJ1Тации . Да се осигурят 

необходим ите ресурси за провеждането ИМ - човешки, Финансови, институционални. 

необходимо е ПРОВQкиране на интерес КЪМ заинтересованите страни и провеждане на диалог, КОЙТО е 

структуриран от подготвен модератор . Създаване на ясни правила за протичане на консултативния процес и 

осигуряване на обратна връзка КЪМ всички заинтересовани страни в конкретната тема. 

Да бъдат ДОСТЪПНИ за ВСИЧКИ, КОИТО имат интерес от съответната тема, включително чрез осигуряване на 

институционално финансирани участия на граждани от определени региони в процесите на вземане на 

решения. 

Диалог 

Провежда се основно между експерти за обмен на еl<спертни мнения по различни теми чрез участие 

във форум и и конференции, организирани от НПО. Диалогът се провежда при предварително подготвена 

програма, професионално модериране и оформяне на доклад (писмо) обобщение на заключенията от 

форума. Информация от проведения форум трябва да бъде разпространена посредством различните канали 

на комуникация (Интернет страница, Имейл, Печатно издание) . Диалогът е добра практика при 

изработването и преформулирането на политиките. 

Партньорство 

в сектора на радиоекология и радиационната защита най-приемлив подходите за взаимодействие 

между гражданите и институциите са Консултативните съвети, създадени към съответните отговорни 

институции. Консултативните съвети ВКl1ючват основно експерти, представители на заинтересованите 

страни . 

Политиките в областта на радиоекологията и радиационната защита на населението в България се 

осъществяват от Национален център по радиобиология и радиационна защита към Министерство на 

здравеопазването, Агенция за ядрено регулиране и Изпълнителна агенция по околна среда към 

Министерство на околната среда и водите. Международните институции в тази област са Международна 

агенция за атомна енергия, Международна комисия за радиационна защита и Европейската комисия. 

Проект BG05SFOPOOl-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 "Добро 
управление", СЪфlo1нансирана от Европейския съюз, 2014-2020 г. 
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Каталог с ПОДХОДИ за взаимодейств ие между гражданите и институциите, съдържащ 

отхвърлените подходи, подходите идентифицирани като ПОДХОДЯЩИ за директно 

приложение в обласпа на радиологията и радиационната защита 6 Бъл гария, и подходи, 

КОИТО трябва да бъдат адаптирани КЪМ с п ецификите на н ормативната база в областта на 

радиологията и радиационната защита 8 Републ ика Българи я 

Неп риложими ПОДХОДИ за взаимодействие в областта на рздиоеКО1l0 гията и радиационната защита в 

Бълга рия 

Областта на радиологията и радиационната защита е специфич на поради липсата на масова 

експертиза и съответно разбиране на проблематиката, КОАТО обхваща. От една страна политиката в тази 

област засяга цялата общественост поради, а от друга - обществеността като цяло трудно разбира детайлите 

поради липса на специфични знания и разбираемо представена информация. 

Ето защо, изчерпателната информация, свързана с дейността на институциите, която според 

анализите се преДflага в разнообразни форми, може да бъде разбрана само от хора със специфично 

образование и познания , и по тази причина не може да послужи като провокация за някакъв обществен 

дебат. От представената от Възложителя информация става ясно , че за разлика от области като социални 

дейности, околна среда и образование , областта на радиоекологията и радиационната защита е с по-слаба 

активност от страна на гражданското общество, в сравнение с другите сектори. 

В този смисъл, публикуването на информация на интернет страниците на институциите в този вид е 

неприложим подход за активизиране на гражданското общество за участие в процесите на формулиране и 

управление на политики. 

Процесът на консултиране в представената информация е сведен само до участие на експерти, например 

двата КОНСУJ1тативни съвета, създадени към Председателя на ДЯР съгласно разпоредбата на чл . 9, ал . 1 на 

ЗБИЯЕ: 

- консултативен съвет по въпросите на ядрената безопасност; 

- консултативен съвет по въпросите на радиационната защита . 

Проект BGOSSFOPOOl-2.009-0172 " Партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и 
национално ниво за създаване и провеждане на устойчиви политики в областта на радиоеКОЛОГИАта и 

радиационната защита на здравето на населението ", финансиран от Оперативна програма "Добро 
управление", съфинансирана от Европейския съюз, 2014-2020 г. 
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Информация за работата на тези консултативни съвети не се открива публич но публикувана, както и 

O'NeT за тяхната дей ност. Това ДО известна степен е обяснимо от гледна точка на темите, по кОИТО би 

трябвало да заседават тези съвети, свързани с тясна експертиза. 

ПО отношение на писмените Iюнсултации, вменени със закон при изготвяне или изменение на 

нормативна уредба вече представихме в текста по-горе , че се според проучването на общественото мнение 

те се провеждат повече формално, без особе на проследяеМQСТ и дебати по конкретни текстове . Няма данни 

за такива дебати в областта на радиологията и радиационната защита в българия . 

Общественият диалог и партньорството в областта на радиационната защита ли псват като добри 

практики . Единствено обществени дебати са споменавани и биха били приложими по отношение на 

развитието на ядрената енергетика в България - за изграждане на АЕЦ Белене или състоян ието на 

реакторите в АЕЦ Козлодуй , но отново акцента в тези дебати е свързан с политичеСI<И теми и не провокира 

обществеността I<ЪМ активност. 

Партньорството във формат като например делегира не на фУНI<ЦИИ на НПО в областта на социалната 

политика в тази област са неприложими. 

Приложим и подходи за вза имодействие в обласпа на радиоеl(ологията и радиационната защита в 

България 

Радиоекологията е свързана както с опазване на околната среда, таl<а и със здравето на хората. Тези 

теми винаги са аl<туални за обществен ия дневен ред. 

Подходите за и нформация в областта на радиоекологията трябва да се съсредоточат до провеждане 

на медийни кампании, насочен и към различни целеви групи . Например за младите хора - деца , 

подрастващи и студенти една медийна кампания би имала различен подход, за разлика от такава насочена 

I<ЪМ възрастни хора. Информацията трябва да се поднася разбираемо, просто и да обхваща една конкретна 

тема - например как допринасяме към замърсяването на онолната среда с радон , нан во причинява това на 

онолната среда и на нас, опасен ли е радонът и др . Информационни нампании може да се правят и въз 

връзка с радиационните облъчвания в ежедневието, медицината, радиационна хигиена и др . Друга 

възможност е изготвяне на информационни брошури, кратни филми и др . с конкретна насоченост според 

възрастова струнтура , тема и цел на въздействие . 

Проент BGOSSFOPOOl -2.009-0172 uПа ртньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и 

национ ално ниво за създаване и провеждане на устойчиви политини в обла спа на радиоенологията и 

радиационната защита на здравето на населението " , финансиран от Оперативна п рограма "Добро 
управление", СЪФинансирана от Европейски я съюз, 2014-2020 т. 
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в анализа на добрите практики от други области са представени редица примери за успешни 

медийни кампании и онлайн платфОрми. Необходима, например, е по-голяма разяснителна работа сред 

гражданите за съдържанието на радиоактивни елементи в питейната вода в определени региони. 

Диалогът е дРуг подходящ подход за обмяна на мнения, експертизи и дори информация по теми, 

които засягат обществеността . Когато институциите желаят да комуникират конкретна тема те първо 

ПОДГОТВЯТ достатъчно информация на разбираем език, освен че я публикуват на ДОСТЪПНИ платформи, те я 

промотират с ПОДХОДЯЩИ медийни канали и след това провокират интерес за Дискусия, като дискусиите 

трябва дз са с ЯСНИ правила, модерирани и изводите от тях са ясно разписани и представени за обратна 

връзка също както информацията в началото. Когато темите са тясно свързани с общественото здраве, 

професионални заболявания или замърсяване на околната среда, те винаги са провокирали обществен 

дебат. Пример за това е управлението на опасни отпадъци, които могат да причинят трайно замърсяване на 

води, почви, въздух и пр. 

Консултациите са отчетени като важни в специфичното заl<онодателство в областта, но праl<ТИl<ата 

ПОl<азва че липсват данни за ефеl<тивност. Консултативни съвети I<bM Председателя на ААР са създадени 

съгласно разпоредбата на чл . 9, ал. 1 на ЗБИАЕ - консултативен съвет по въпросите на ядрената безопасност 

и консултативен съвет по въпросите на радиационната защита . Това показва, че в случая консултациите са 

само със заинтересовани страни, които имат висока експертиза в областта на ЯдРената енергетика . 

Консултативните съвети приемат правила за своята работа и заседанията им се ръководят от 

председателя на агенцията или от упълномощено от него лице. Консултативните съвети подпомагат 

дейността на председателя, като дават становища по научните аспекти на ядрената безопасност и 

радиационната защита. Тези становища имат единствено съвещателен характер, като цялата отговорност за 

приеманите решения се носи от ААР . На основание на разпоредбите на чл . 9 от ЗБИЯЕ, съставът на 

консултативните съвети се определя със заповед на председателя на ДЯР . В консултативните съвети се 

включват изтъкнати бъмарски )"Iени и специалисти в областта на ядрената енергия и йонизиращите 

лъчения, управлението на радиоактивни отпадъци и отработено гориво. Членовете на Консултативните 

съвети са с богат академичен, изследователски и производствен, национален и международен опит в 

различните аспекти на ядрената безопасност и радиационната защита. По отношение на въвличането на по· 

широк кръг от заинтересовани страни е необходимо да се създаде национален Информационно

консултативен орган по радиационна защита, който да е постоянно действащ и да подпомага всички 

заинтересовани страни. Основната цел на този Информационно-консултативен орган трябва да бъде 

популяризиране на национални и регионални програми, засягащи информирането и защитата на 

населението от радиационно облъчване, произлизащо от природни източници, да O"NeTe интересът на 

Проект BG05SFOPOOl-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 "Добро 
управление", съфинансирана от Европейския съюз, 2014-2020 г. 
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бъдещите поколения при затварянето на уранодобивни и др. съоръжеНИА по начин, КОЙТО не позволява 

тяхното ПО-КЪСНО възобновяване, въпреки че бъдещето може да го наложи и редица други теми, тясно 

свързани с радиоекологията и радиационната защита в България. 

Подходи за взаимодействие, идентифицирани като ПОДХОДЯЩИ за директно приложение в обл астта на 

радиоеМQЛОГИЯТЗ и радиационната за щита в Бъnrария 

Информирането по ПОДХОДЯЩ начин и изграждането на култура сред младите хора е една от 

възможностите З3 взаимодействие с гражданското общество . Например образователни часове по теми 

важни за здравето и безопасността на хората е изключително полезна практика, която се реализира от 

Министерство на здравеопазването и може да се приложи по същия начин в обласпа на радиоекологията. 

Също така провеждането на анкети - онлайн и анкетни карти в училищата след предварително проведена 

информационна кампания е полезен метод за гарантиране на бъдещ интерес у обществото към важни теми. 

Добра практика е Образователно-индустриалния борд на МОН, която може директно да се приложи в 

конкретната област. 

Също така добра практика е въвличането на гражданите в решаване на проблеми чрез подходящи 

проекти. Това е активна форма за възпитаване в отговорно отношение и граждански принос към различните 

аспекти на радиационната защита като здравеопазване, околната среда, образование и Други, и подобни 

примери за проекти са представени в редица проучвания. 

Подходи, I(ОИТО тряб ва да бъдат адаптирани към спецификите на норм ативната база в обласпа на 

радиологията и радиациоината защита в Република България 

Важна форма за придобиване на гражданска култура, здравни и еl<ОЛОГИЧНИ умения и адаптиране 

I<bM изменящите се обществени взаимоотношения е въвеждане на обществено образователни теми в 

учебните програми за начаnно и средно образование. Това е форма на формално иnи неформаnно 

образование, 1<0eTO се I<онтролира от Министерство на образованието и HaYl<aTa . 

Подобно на Националната пациеНТСl<а организация (НПО), I<ОЯТО е обединение от юридичеСI<И лица 

с над 80 членове (пациеНТСI<И сдружения и фондации) от цялата страна може да се създаде съвет в обласпа 

на радиоеl<ологията и радиационната защита. ПО отношение на процесите по консултации, добър пример е 

Консултативния съвет ~Партньорство за здраве", I<ОЙТО е I<онсултативен орган I<bM МС, създаден за 

сътрудничество при разработване и провеждане на ПОЛИТИI<И в обла спа на здравеопазването и за 

Проеl<Т BG05SFOPOOl-2.o09-0172 "Партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и 
национално ниво за създаване и провеждане на устойчиви политики в обласпа на радиоеl<ологията и 

радиационната защита на здравето на населението ", финансиран от Оперативна програма "Добро 
управление", съфинансирана от ЕвропеЙСI<ИЯ съюз, 2014-2020 г . 
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подобряване достъпа ДО навременни, аДекватни и ефентивни медицински услуги за гражданите. Подобно на 

него може да се създаде консултативен съвет, насочен към ограмотяването и информирането на широката 

общественост по критични за съвремието теми, имащи отношение както към ЗДравето, така и КЪМ околната 

среда. 

Допълнителен важен въпрос, на който трябва да се търси отговор, е при наличието на какви по

конкретни условия трябва да се създават консултативни съвети . Написаното в Закона за администрацията не 

е достатъчно ясно и на практика всеки упълномощен от закона може да създава подобна структура. За да 

действа ефективно, съществуващата уредба следва да се ДОПЪЛНИ с конкретни процедури и механизми за 

включването на гражданския сектор в процеса на вземане на решения . Също така, с бъдещи промени в 

съответните актове, държавните органи трябва да бъдат обвързани с процедури за консултиране с 

гражданския сектор в един открит процес, който гарантирана възможността за представяне на идеите и 

интересите на всички заинтересовани страни. Механизмите трябва не само да предоставят възможност за 

консултиране от страна на държавата и нейните органи с гражданския сектор в процеса на вземане и 

прилагане на решения, но също така да гарантират, че представените идеи от гражданския сектор ще бъдат 

реално взети под внимание и приложени в решенията и документите. 
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Въведение 
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Този доклад е изготвен съгласно дОГОВОР N~ 3/05.03.2020 г. между uЕвро Бизнес КОНСУЛТ" оод и 

сдружение "Българско ядрено дружество" в изпълнението на проект NQ BG05SFOPOOl-2.009-0172 

"Партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и национална НИВО за създаване и 

провеждане на устойчиви политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на здравето на 

населението", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана ОТ Европейския 

съюз чрез Европейския социален фОНД. 

Като ВХОДНИ Данни от ВЪЗl10жителя са предоставени събраните и каталогизирани канали и добри 

практики при взаимодействие между гражданското общество и държавните/международните институции. 

Подборът на праКТИJ(И, подходящи за приложение в обласпа на радиоекологията и радиационната защита е 

направен на базата на сраанителен анализ между ефектианоспа на най-разпространените у нас форми за 

азаимодейстаие между гражданското общество и държа аните институции и СТРУl<турите на местната власт 

прилагани в други области, а Tal<a също на ефектиsноспа на подобни инструменти от чуждестранния опит в 

участието на гражданите при формирането и проаеждането на ПОЛИТИI<И в обласпа на радиоеl<ологията и 

радиационната защита . 

Направените заключения ще бъдат база за формулиране на предложения за разработsане и 

упрааление на ПОЛИТИI<И по информираност, образоааност, еl<СI<ЛУЗИВНО участие на еl<сперти при азимане на 

управленчески решения s обласпа на радиоеl<ологията и радиационната защита на населението. 

Същност на политиките в обласпа на радиоекологията и радиационната защита на 

населението 

Радиоеl<ологията е част от радиобиологията и предстааляаа силно мултиДисциплинарна научна дисциплина, 

разположена на I<pbCTOnbT между радиоаl<тивноспа на Оl<олната среда, естествена радиоаl<тианост или 

Tal<aBa, причинена от чоsеl<а, и нейните последици l<al<TO аърху човеl<а, Tal<a и върху Оl<олната среда . 

Радиоеl<ологията се занимааа с радиоаl<тивноспа l<aTO фаI<ТОР, ИЗИСl<sащ оцеНl<а на РИСl<а, но и l<aTO 

проследяаащ биогеохимични и еl<ОЛОГИЧНИ процеси. 

От една страна, а момента се вземат политичеСI<И решения а саетовен мащаб за започване на подмяна на 

атомните електроцентрали, I<ОИТО работят от НЯКОЛI<О десетилетия, засилваЙI<И необходимоспа от 

ефеl<тиана радиологична защита. ОТ друга страна, загриженоспа за устойчивоспа на живота на планетата 

нараства, тлаСl<ана от пояаата на мащабни екологични смущения, а опазаането на Оl<олната среда от 

потенциални опасности, причинени от стресоаи фактори, е преаърнато в приоритет. 

Проеl<Т BG05SFOPOOl-2.009-0172 "Партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и 
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Радиационната защита се фокусира в НЯКОЛКО направления - опазване на здравето, околната среда и 

енергийната сигурност на страната . 

Международни ИНСТИТУЦИИ, отговорни за политиките за радиоекология и радиационна защита са 

Международна агенция за атомна енергия, Международна КОМИСИЯ за радиационна защита и Европейската 

комисия. 

в България обществените отношения, свързани с държавното регулиране на безопасното използване на 

ядрената енергия и йонизиращите лъчения и с безопасното управление на радиоактивните отпадъци и 

отработеното ГОРИВО, както и правата и задълженията на лицата, КОИТО осъществяват тези дейности за 

осигуряване на ядрена безопасност и радиаЦlIIонна заЩlIIта се уреждат със Закон за безопасно IIIзползване на 

ядрената енергия. Законът за безопасно I11зползване на ядрената енеРГIIIЯ регламентира, че при 

използването на ядрената енергия и ЙОНИ3111раЩIIIте лъчеНIIIЯ и nplII управлеНlllето на раДlllоаКТlIIвните 

отпаДЪЦIII и отработеното rOPIIIBO ядрената безопасност 111 раДlllаЦlIIонната заЩlIIта имат приоритет пред 

всички други аспекти на та3111 дейност. РаДIIIОЛОГИЧНIIIЯ MOHIIITOPIIIHr е rapaHTlllpaH с подзаКОНОВIII HopMaTIIIBHIII 

актове, които уреждат И3l11скваНlIIята в ра3ЛИЧНIIIте сектори на икономиката. Наредбата за радиаЦlIIонна 

заЩlIIта урежда IIIзискванията за защита на здравето на профеСlIIонално облъчваНIII лица 111 Лlllца от 

населеНlllето nplll всяка ситуация на плаНlllрано облъчване, съществуващо облъчване 111 аваРIIIЙНО облъчване с 

йонизиращи лъчения. С наредба се уреждат сыдаването, подцръжката, експлоатаЦlIIята и развитието на 

НаЦlIIоналната автоматизирана система за непрекъснат контрол на раДlllаЦIIIОННIIIЯ гама-фон в Р България. С 

Наредба за плаНlllране 111 готовност за деЙСТВIIIЯ при радиационна авария се определят задълженията на 

органите на изпълнителната власт, експлоатиращия атомна електрическа централа (АЕЦ) и юридически 

лица, осъществяващи дейност на територията на Р България за планиране на действия в случай на 

радиационна авария в АЕц, както и за подцържане на аварийна готовност. Нормите за радиационна защита 

и безопасност, които се прилагат за обекти и райони, повлияни от уранодобивната и 

уранопреработвателната промишленост, където се извършват дейности за ликвидиране на последствията, 

възстановяване и мониторинг се определят с наредба. Национални институции, отговорни за политиките в 

областта на радиоекологията и радиационната защита на населението са: 

v' Национален център по радиобиология и радиационна защита; 

v' Агенция за ядрено регулиране; 

v' Изпълнителна агенция по околна среда - Министерство на околната среда и водите. 
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Националният център по радиобиология и радиационна защита е специализиран орган на Министерството 

на здравеопазването, покриващ всички дейности свързани с ИЗТОЧНИЦИ на йонизиращи лъчения 

включително защита здравето на българското население . 

Агенцията за ядрено реryl1иране предоставя на обществеността актуална информация за дейности и събития 

в обl1зспа на ядрената безопасност и радиационната защита. На интернет страНИЦата (http://www.bnra .bg/) 

са публикувани новини, актуални информации и проекти на нормативни документи. Отразени са ВСИЧКИ 

важни събития - както в страната , така и 8 чvжбина, I<ОИТО имат отношение към безопасността на ядрената 

енергетика и работата на регулиращия орган . 

Отговорните държавни институции определят основните норми и прагове, свързани с радиационната 

безопасност и защита на населението и прилагат политиката на ядрена безопасност и радиационна защита . 

Прилагането на политиките в обласпа на радиоекологията и радиационната защита на населението се 

изпълнява в условията на прозрачност при вземане на решенията и информираност на заинтересованите 

страни. 

в резултат от представената информация може да се обобщят основни канали и механизми за информиране 

на обществеността и заинтересованите страни по отношение на радиологията и радиационната "ащита : 

./ Интернет страница на Агенцията за ядрено регулиране - www.bnra.bg 

./ Годишен доклад 

./ Взаимодействие с медиите 

./ Взаимодействие на Агенцията "а 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 

./ Достъп до обществена 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 

Проект BGOSSFOPOOl-2.009-0172 "Партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и 
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Ефективни инструменти за участие на заинтересованите страни при формулирането и 

провеждането на политики на управление в обласпа на радиоекологията и радиационната 

защита на населението 

Ефективните инструменти за участие на заинтересованите страни при формулирането и провеждането на 

ПОЛИТИКИ, идентифицирани в резултат на избрани добри практики в различни области на политиките са 

определени след анализ на ефектите, които тези инструменти постигат и в резултат от обратна връзка на 

граждани и граждански организации, публикувана в доклад за резултатите от направените емпирични 

проучвания за съществуващите инструменти за участие в процеса на вземане на решения, изготвен по 

проект BG05SFOPOOl-2.001-0002 "дДминистрацията и гражданско общество - партньорство в управлението" , 

реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма "Добро управление", 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Когато се говори за участие на заинтересовани страни при формулиране на конкретни политики CJ1eABa да 

обърнем внимание, че политиките в обласпа на радиоекологията и радиационната защита на населението 

обхващат два основни сектора - здравето на хората и безопасноспа на населението . 

И двете теми са с широк обществен интерес, но изискват специфична експертиза за преките участници , както 

и поднасяне на адекватна и разбираема информация за широката общественост . Тази информация трябва 

да бъде изготвяна периодично, да отразява изцяло текущото състояние на даден проблем или политика и да 

инициира възможни решения, консултации, диалог или партньорство при вземането на решения. За целта е 

необходимо от една страна да е налице коректност и точност на информация от институцията, предоставена 

чрез Интернет страницата и другите комуникационни канали , а от друга • ангажираност на 

заинтересованите страни със съответната политика, документ/проблем/норма. За да се очаква активност 

при представяне на гражданската позиция е необходимо отправяне на покана от страна на институциите 

към специално НПО и експерти за провеждане на обществените обсъждания . Обсъжданията трябва да 

гарантират участието на експерти и да осигуряват писмено резюме от взетите решения, достъпно за всички 

заинтересовани страни . Осъществяване на обществен диалог чрез получаване на обратна връзка от страна 

на гражданите е гарант за ефективност във взаимоотношенията между заинтересованите страни. Вземане 

под внимание на аргументираните становища на гражданите при решаването на обществено важни въпроси 

води до повишаване на доверието и насърчаване на граждаНСI<ОТQ участие в управлението . 

Когато говорим за ПРОВОl<иране на интерес сред гражданите към тематиката , трябва да обърнем внимание 

на начините на поднасяне на информация към широката общественост . Всички са заинтересовани от 

Факторите, които могат да повлияят на здравето пряко или чрез замърсена околна среда, но не всеки 
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.-~ ДОБРО "РАВдЕН", 
разбира експертно поднесената информация, например от доклади на Агенцията за ядрено реryлиране или 

притежатели на лицензи . 

Например: АЕЦ "Козлодуй" поддържа открита и прозрачна комуникация с широката общественост, 

ВКlllOЧитеЛНQ населението от региона ОКОIIО атомната централа, неправителствени организации, научни 

среди, подрастващото поколение, професионални партньори и др . В процеса на комуникация се използват 

редица утвърдени механизми, които включват: 

- ПОДD.ържане на интернет-страница с обособени рубрики: За централата; Актуално; Производство; 

Безопасност; Информационен център и др.; 

- поддържане на ВРЫI(И с медиите: прессъобщения с актуална информация за дейността на АЕЦ " Козлодуй"; 

пресконференции и брифинги при информационен ПОВОД; подготовка и разпространение на печатни и 

информационни издания , включително и ориентирани към детската аудитория; 

• издаване на годишни ОТ'lети на български и английски език, представящи ЦAfloCТHaTa дейност на АЕЦ 

- групови или индивидуални посещения на граждани, ученици и студенти; 

- ежегодно провеждане на "ден на отворени врати"; 

• работни срещи, семинари, кръгли маси, обществени обсъждания с партньори от страната и чужбина, с 

представитеflИ на неправитеflствени организации , медиите и широката общественост; 

• провеждане на анкетни ПРОY'lвания за нивото на обществената приемливост към дейностите на 

централата; 

- информиране на гражданите за отклонения, инциденти и аварии в ядрените съоръжения, чрез средствата 

за масово осведомяване и чрез интернет-страницата на централата, в съответствие с изискванията на 

Агенция за ядрено регулиране. 

Съгласно Законът за безопасно използване на ядрената енергия, председателят на Агенцията за ЯдРено 

регулиране има следните правомощия и отговорности : 

- предоставя на граждани, юридически лица и държавни органи обективна информация относно 

състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита ; 

- внаСА ежегодно в Министерския съвет доклади за състоянието на ядрената безопасност и радиационната 

защита при използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управление на радиоактивните 

отпадъци и отработеното ядрено гориво, както и за дейността на Arенцията за ядрено регулиране; 

Агенцията за ядрено регулиране поддържа актуална публична информация за всички събития в ядрени 

съоръжения и има задача да гарантира навременното информиране на медиите за всичко, случващо се в 

областта на ядрената безопасност и радиационната защита. Подобряването на комуникацията между 

експертния език на специалистите и този на обикновения човек по една толкова важна тема е 
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предизвикателство . Тук изключително важна е ролята на гражданските организации (НПО), които са 

привлекли експерти в обласпа на ядрената енергетика и опазването на ОкОl1ната среда . 

Обществото е чувствително към ИЭПОll3ването на ЯАРената енергия и пробllемите свързани с управлението 

на радиоактивните отпадъци . В този СМИСЪЛ открития диалог с ВСИЧICИ заинтересовани лица, прозрачността 

на деЙСТВИАта и решенията и осигуряването на ДОСТЪП на общественоспа ДО информация са ICЛЮЧОВИ 

въпроси за ефективноспа на регулаторната дейност. На интернет страницата на Агенцията за ядрено 

регулиране може да се намери МНОГО и разнообразна информация за ядрената безопасност и 

радиационната защита, както и дейноспа на агенцията. Достъпни са публичните регистри на издадените 

лицензии и разрешения за ядрени съоръжения и дейности с източници на йонизиращи лъчения, лицензии 

за извършване на специализирано обучение и удостоверения за правоспособност за извършване на 

дейности с източници на йонизиращи лъчения и за работа в ядрени съоръжения. 

Необходимо е включване на социалните мрежи като канал за информиране на общественоспа за конкретни 

проблеми . Процесът може да се модерира отново от НПО в партньорство с Агенцията за ядрено регулиране 

и МинистеРСТ80 на околната среда и водите. 

По отношение на създадените със Закона за безопасно използване на ядрената енергия Консултативен 

съвет по въпросите на ядрената безопасност и Консултативен съвет по въпросите на радиационната защита 

към председателя на Агенцията за ядрено регулиране може да се отправят редица препоръки за 

подобряване и разширяван обхвата на работата им. 

Консултативните съвети подпомагат дейноспа на председателя, като дават становища по научните аспеl<ТИ 

на ядрената безопасност и радиационната защита. Тези становища имат единствено съвещателен хараl<тер, 

I<ато цялата отговорност за приеманите решения се носи от Агенцията за ядрено регулиране . За съжаление 

липсва информация в публичното пространство за работата на двата консултативни съвета, или резюме на 

ПРОТОI<ОЛИ в достъпен за ШИРОl<ата общественост формат. Съставът на I<онсултативните съвети се определя 

със заповед на председателя на Агенцията за ядрено регулиране. Освен изброените функции, 

I<онсултативните съвети могат да разширят своята дейност, като например координация между граждаНСI<ИЯ 

сектор и изпълнителната власт на национално равнище в процеса на формиране на полиtИI<И . Възможно е 

да се създаде и обществен съвет по въпросите на радиоекологията и радиационната защита , I<ОЙТО да 

включва еl<спертизата на повече представители на нпо. 

Необходимо е създаването на национален Информационно-консултативен орган по радиоеl<ОЛОГИЯ и 

радиационна защита, който да е постоянно действащ и да подпомага всички заинтересовани страни. 

Националният орган може да популяризира на ционални и регионални програми, засягащи информирането 

и защитата на населението от радиационно облъчване, произлизащо от природни източници . Този орган 

може да бъде мулти институционален, Т.е. да обедини държавните институции, отговорни за защита на 
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околната среда, здравето на кората, образованието на подрастващите и науката с пред,ставителите на 

граждански организации и експерти в същата област. 

Съответствие на преДIIQжените ПОДХОДИ за взаимодействие между гражданите и 

институциите с нормативната уредба в областта на радиоеКDлогията и радиационната защита 

на населението 

Предвид спеЦификата на областта на радиоеКQI10гията и радиационната защита, както и съществуващите 

към момента форми на взаимодействие между заинтересованите страни 6 тази обllаст. може да се заключи, 

че нормативната уредба не препятства засилване на взаимодействието. 

Например дейноспа на Консултативните съвети, КОЯТО е непопулярна към момента, няма юридическа 

пречка да засили прозрачноспа в работата си. Освен публикуване на информация за дейноспа - вътрешни 

правила, състав на консултативния съвет, заседания със съответния дневен ред и протоколи, 

консултативните съвети могат да ВlU1ючат нови информационни канали - социални мрежи, онлайн анкетни 

карти, интервюта, др. 

Също така, с оглед на това , че съставът на консултативните съвети се определя със заповед на председателя 

на Агенцията за ядрено регулиране, същите могат да включат и представители на граждански организации 

(НПО), които да изпълняват функцията на информационен посредник между институциите и гражданското 

общество. 

Предложените подходи всъщност представляват надграждане на съществуващи такива, тякното 

разширяване и по-адекватно спрямо нуждите от информация комуникиране на дейността им спрямо 

съществуващото положение . 

Предложеното създаване на национален Информационно-консултативен орган по радиационна защита, 

който да е постоянно действащ и да подпомага всички заинтерet:овани страни. Националният орган може да 

популяризира национални и регионални програми, засягащи информирането и защитата на населението от 

радиационно облъчване, произлизащо от природни ИЗТО"lници. 

Предлаганите инструменти по никакъв начин не попадат в конфликт с разпоредбите 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 Виенсната нонвенция за граждансна отговорност за ядрена вреда, Наредба за осигуряване 

безопасноспа на ядрените централи, Наредба за осигуряване безопасността на изследователските ЯдРени 
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инсталации, Наредба за радиационна защита при дейности с радиационни дефектоскопи и дРуги 

нормативни документи. 

Регламентирането на Y'lilстието на представители на гражданите от засегнати региони в експертните групи, 

които оценяват необкодимоспа 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 включване 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. Tal<OBa участие все nal< би могло да бъде реализирано по смисъла на Наредбата за условията и реда 

за придобиване на професионална I<ваЛИфИl<ация и за реда за издаване на лицензии за специализирано 

обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия , но Cp0I<OBeTe и реда 

за получаване на необходимите лицензи водят до заключението, че този инструмент е трудно приложим по 

отношение на редовите граждани на РепуБЛИl<а Бълrария и следователно е неефеl<тивен от гледна ТОЧl<а на 

упражняването на реален мониторинг от страна на населението върку дейностите и ПОЛИТИl<ите в 

разглежданата област на радиоеl<ОЛОГИЯТЭ и радиационната защита на населението. 
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