МОТИВИ
към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2005 г. за условията
и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с
източници 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
извършване на индивидуален дозиметричен контрол 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.
С проекта се предлага прецизиране на текстове във връзка с въведените с Наредбата за
радиационна защита изисквания, отнасящи се до извършването на индивидуален дозиметричен
контрол на лицата, работещи с йонизиращи лъчения, като предложените изменения и
допълнения в настоящия проект, се отнасят до:
- отстраняването на терминологични неточности;
- въвеждането на изискване за извършване на индивидуален дозиметричен контрол и на
лица участващи в планирано повишено облъчване;
- прецизират се текстовете, относно дозиметричните лаборатории, като отпадат
изискванията отнасящи се до необходими помещения и оборудване, квалифициран персонал
и програма за осигуряване на качеството, които са част от процедурата за акредитация и се
въвежда единствено изискване за участие на лабораториите в междулабораторни сравнения
най-малко веднъж на 3 години, с цел установяване на необходимата компетентност, чрез
външна оценка;
- регламентира се конкретен срок за предоставяне на резултатите от дозиметричните
лаборатории, с цел въвеждане на ясни критерии и правила за извършването на дейност, която
до момента е била предвидена без конкретен срок и своевременно предоставяне на данните от
проведения мониторинг;
- предвижда се отпадане на задължителното изискване за уреждане с договор между
предприятието и съответната акредитирана лаборатория на условията и реда за извършване на
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индивидуален дозиметричен контрол, както и същият да бъде провеждан по график, утвърден
от предприятието и дозиметричната лаборатория. Изискванията за провеждането на
индивидуален дозиметричен контрол са регламентирани с Наредбата за радиационна защита
и Наредба № 32 от 2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен
контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения, които следва да бъдат
спазвани от страна на предприятието и дозиметричната лаборатория. С предложеното
изменение се цели да бъдат намалени административните изисквания към предприятията и
дозиметричните

лаборатории

с

конкретни

изисквания

за

документиране

на

взаимоотношенията си свързани с изпълнението на нормативните изисквания;
- въвежда се изискването, че оценката на дозата се извършва само от показанията на
основния дозиметър. Предвид факта, че лицата могат да ползват повече от един дозиметър,
съобразно естеството на тяхната работа.
С проекта се въвеждат и изисквания свързани с оценка на индивидуалната ефективна
доза на работници, получена от облъчване от радон. Това изискване се въвежда с цел
прецизиране и допълване на текстовете свързани с провеждането на индивидуален
дозиметричен контрол на лицата, на чийто работни места обемната активност от радон
надвишава 300 Bq.m-3, въпреки предприетите мерки и действия за оптимизация на
радиационната защита.
Прецизират се изискванията отнасящи се до нивото на регистрация на индивидуалните
дози, като същите се допълват с конкретни изисквания, с цел въвеждане на ясни, точни и
конкретни изисквания към дозиметричните лаборатории и предприятията. С предложеното
изменение и допълнение ще бъде прецизирано изискването отнасящо се до мониторинга
провеждан за една година, който е бил прилаган по доста разнороден начин, включително и
на календарна година с конкретно изискване за всеки от периодите на мониторинг определени
с наредбата и сумата от определеното ниво за регистрация за всички периоди на монотиронг
през годината.
С проекта на наредба се транспонират изискванията на Приложение Х В, точки 2 - 4,
относно изискванията към издавания документ за индивидуален дозиметричен контрол за
даден работник, 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 норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагането
на йонизиращо лъчение. В чл. 23, се допълват изискванията, с които се регламентира, че
числените стойности на получените дози от външно и вътрешто облъчване при нормални
условия и при радиационни инциденти или аварии се попълват от отговорника по радиационна
защита, определен със заповед на ръководителя на предприятието освен в личната
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дозиметрична карта на лицето и в радиационен паспорт съгласно приложение № 8 към чл. 16,
ал. 1 от Наредба № 11 за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи
лъчения, както и че радиационният паспорт е личен и не може да бъде прехвърлян на трети
лица.
Във връзка с гореизложеното се предлага и изменение и допълнение в приложение № 8
към чл. 16, ал. 1 от Наредба № 11 за здравни норми и изисквания при работа в среда на
йонизиращи лъчения, където се въвежда „дата на издаване“ в образеца на радиационен
паспорт на работещ в среда на йонизиращи лъчения.
Очакваният резултат от приемането на предложения проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 32 от 2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален
дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници 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 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 на
дозиметричните лаборатории.
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 извършване на
индивидуален дозиметричен контрол с оглед недопускане развитието на детерминистични
ефекти и намаляване вероятността от възникване на стохастични ефекти до ниво, което е
практически възможно.
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
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февруари 2018 г., Наредба № 11 за здравни норми и изисквания при работа в среда на
йонизиращи лъчения и 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.
С проекта 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.
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