МОТИВИ
към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2005 г. за
условията и реда за рeгистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи
се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи
лъчения
С проекта се цели да се постигне съответствие на нормативния акт, регламентиращ
обществените отношения в областта на йонизиращите лъчения и по специално реда за
регистриране, обработка и съхраняване на данните на лицата, които работят или са
работили в среда на йонизиращи лъчения с настъпилите промени в Закона за здравето
(обн. ДВ, бр. 102 от 2017 г.) и приетата с Постановление № 20 на Министерския съвет от
2018 г. Наредба за радиационна защита (обн., ДВ, бр. 16 от 2018 г.) и Наредба № 11 за
здравни норми изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения (обн., ДВ, бр. 91 от
2018 г., изм., ДВ, бр. 25 от 2019 г.), с които са въведени в националното законодателство
изискванията на Директива 2013/59/ЕВРАТОМ на Съвета от 5 декември 2013 година за
определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи
от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом,
90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом.
Причините, наложили изготвянето на проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 28 от 2005 г. за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване
на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда
на йонизиращи лъчения са свързани с получено на 3 юли 2020 г. в Постоянното
представителство

на

Република

България

към

Европейския

съюз

официално

уведомително писмо № С(2020)1449 относно процедура за нарушение № 2020/2077 за
непълно транспониране на Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 г. за
определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи
от излагането на йонизиращо лъчение, с което ще бъде постигнато пълно съответствие
между нормативните актове въвеждащи изисквания в областта на радиационната защита.
С проекта на наредба се транспонират изискванията на Приложение X А, точка 3,
буква д) (националност на работника); Приложение Х.А, точка 5 (данни за работодателя
на работника), относно данните, които следва да бъдат включени за професионално
облъчваните лица при провеждането на индивидуалния радиологичен мониторинг, които
са част от процедура за нарушение № 2020/2077 относно непълно транспониране на
Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 г. за определяне на основни
1

норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагането на
йонизиращо лъчение, като се допълват изискванията в Приложение 1 на наредбата,
относно минималните изисквания за идентификация на лицата и предприятията при
провеждането на индивидуалния дозиметричен контрол, които са част от данните
подлежащи на вписване и съхранение в регистъра.
При направения анализ и оценка на изискванията въведени с Наредба № 28 от 2005
г. за условията и реда за ригистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се
в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения
извън процедурата за нарушение беше идентифицирана и необходимост относно
прецезирането на тексовете на наредбата, във връзка с настъпилите изменения в чл. 64 от
Закона за здравето, относно медицинското наблюдение на лицата, които работят с
източници на йонизиращи лъчения, включително оценката на медицинската им
пригодност да изпълняват конкретни професионални задължения.
Във връзка с цялостното привеждане на Наредба № 28 за условията и реда за
регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата,
които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения с Директива
2013/59/Евратом и националното законодателство са предложени изменения и
допълнения с настоящия проект, касаещи:
- данните за самоличността, професията и работодателя на лицата, които работят
или са работили в среда на йонизиращи лъчения;
- въвеждането на изискване за предоставяне на данните в регистъра от лечебните
заведения, които извършват наблюдение на лицата работещи в среда на йонизиращи
лъчения;
- въвеждането на специфични изисквания относно вида и начина на предоставяне
на данните в регистъра;
- регламентира се и реда за достъпа до данните в регистъра, като се включват и
лекари с придобита специалност „Радиобиология“ или „Радиационна хигиена“ от
лечебни заведения, които извършват медицинско наблюдение на лица, работещи в среда
на йонизиращи лъчения.
С проекта се предвижда да отпадне изискването данни да се представят лично от
лицето при явяването му на предварителен медицински преглед, а именно трудова
книжка и радиационен паспорт, като същите е предвидено да бъдат своевременно
предоставяни от работодателя, от дозиметричната лаборатория, от НЦРРЗ и лечебните
заведения провеждащи медицинско наблюдение.
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Прецизират се изискванията за данните, които съдържа регистърът на лицата,
които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения, като същите се
привеждат в съответствие с настъпилите изменения в действащото законодателство в
тази област. В тази връзка се налага да бъдат изменени и Приложение № 1 и Приложение
№ 2 от Наредба № 28 за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на
данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на
йонизиращи лъчения, като съществуващите приложения се заменят с нови.
С въвеждането на електронния обмен на данни се цели да бъде постигната по-добра
оперативност при обмяната, с цел своевременно информиране и при необходимост
предприемане на последващи мерки от страна на компетентните органи.
С проекта на наредба се предвижда да се въведе и изискването, че когато данните
за индивидуалните дози, освен получени при облъчване в резултат на радиационна
авария но и при специално разрешено облъчване, следва да се предоставят в регистъра в
срок до 5 работни дни. Предвидено е също така, данните от специалното медицинско
наблюдение, извършено освен при облъчване в резултат на радиационна авария, но и
след специално разрешено облъчване, следва да бъдат предоставяни в регистъра до 5
реботни дни.
Предвижда се да се прецизира срока за изпращане на данните в регистъра, като се
регламентира това да става до 30 работни дни за лицата, които постъпват на работа в
среда на йонизиращи лъчения и за лицата, които по медицински показания са изведени
временно или трайно от среда на йонизиращи лъчения.
Очакваният резултат от приемането на предложения проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2005 г. за условията и реда за ригистрация,
обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят
или са работили в среда на йонизиращи лъчения е създаването на хармонизирано
национално законодателство в областта на радиационната защита, което да осигури
висока степен на защита живота и здравето на професионално облъчваните лица и
населението.
С предложения проект на наредба не се очаква да възникнат финансови разходи за
работодателите, дозиметричните лаборатории и лечебните заведения, вследствие на
нейното прилагане, предвид факта, че и към настоящият момент тези изисквания към тях
са били регламентирани.
Предложеният проект не се очаква да доведе и до пряко и/или косвено въздействие
върху държавния бюджет, поради липсата на нови задължения или изисквания, които не
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са били обект на регулиране по реда на действащото законодателство. Прецизирането на
текстовете на наредбата относно конкретните изисквания и регламентирането на срокове
не създават нови задължения, а определят ясно правила и срокове за предоставянето на
данните от работодателите, дозиметричните раборатории и лечебните заведения с цел
своевременното им събиране, обработване и съхранение за провеждането на
необходимите анализи и оценки от органите по държавен здравно-радиационен контрол
към Министерство на здравеопзаването и лекарите провеждащи медицинското
наблюдение.
Очакваните резултатите от прилагането на наредбата са постигне на по-високо ниво
на радиационна защита на лицата, които работят в среда на йонизиращи лъчения и пълно
съответствие на националното законодателство в областта на радиационната защита с
изискванията на Директива 2013/59/ЕВРАТОМ.
С проекта на наредба се запазва и досега установеното изискване за регистриране,
обработка и съхраняване на данните на лицата, които работят или са работили в среда на
йонизиращи лъчения с оглед недопускане развитието на детерминистични ефекти и
намаляване вероятността от възникване на стохастични ефекти до ниво, което е
практически възможно.
Във връзка с изпълнението на изискванията на Директива 2013/59/ЕВРАТОМ,
съгласно което следва да се открива медицинско досие за всеки работник, което да се
поддържа актуално, докато лицето работи, както и да се съхранява в архивите, докато
лицето навърши или би навършило 75-годишна възраст, но не по-малко от 30 години след
прекратяването на работа, свързана с облъчване с йонизиращо лъчение, ще може данните
своевременно да бъдат събирани и съхранявани в предвидения по чл. 71, ал. 1 от Закона
за здравето регистър на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи
лъчения.
По този начин информацията за данните от получените индивидуални дози и
здравния статус на всички работещи лица в среда на йонизиращи лъчения ще бъде налична
в специализирания орган по радиационна защита към министъра на здравеопазването.
Това ще даде възможност за вземане на решения, свързани със специално разрешено
облъчване или предприемането на навременни и адекватни мерки в случай на аварийно
облъчване, както и след констатирано превишаване на някои от границите на дозите, при
професионално облъчване, в които се изисква провеждане на детайлно проучване от
органите на държавния здравно-радиационен контрол.
При необходимост от извършване на допълнителни консултации и/или изследвания
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за уточняване на диагнозата на лице, работещо в среда на йонизиращи лъчения или
неговото проследяване, данните ще могат да бъдат достъпвани и от лекарят със
специалност „Радиобиология“ или „Радиационна хигиена“, който извършва медицинско
наблюдение на лицето.
С

проекта

на

наредба

се

транспонират

изискванията

на

Директива

2013/59/ЕВРАТОМ на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми
на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо
лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом,
97/43/Евратом и 2003/122/Евратом, отнасящи се до регистрирането, обработката и
съхраняването на данните на лицата, които ряботят или са работили в среда на
йонизиращи лъчения. За съответствието на проекта с посочените разпоредби е изготвена
Справка за съответствието с правото на Европейския съюз, съгласно приложението.
Проектът на наредба съответства напълно и на националното законодателство,
въвеждащо разпоредби на Директива 2013/59/ЕВРАТОМ, а именно: Законът за здравето
и Наредбата за радиационна защита, приета с Постановление № 20 на Министерския съвет
от 14 февруари 2018 г., Наредба № 11 за здравни норми и изисквания при работа в среда
на йонизиращи лъчения и Наредба № 32 от 2005 г. за условията и реда за извършване на
индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи
лъчения.

5

