
 

Мотиви 

относно проект на Правилник за устройството и дейността на Националния 

център по радиобиология и радиационна защита 

 

 Проектът на Правилник за устройството и дейността на Националния център по 

радиобиология и радиационна защита е изготвен в изпълнение на дадените от 

Инспектората на Министерството на здравеопазването препоръки и във връзка с 

необходимостта от привеждането на действащия правилник в съответствие с 

настъпилите през последните години промени в нормативната уредба. 

 Изготвеният проект има за цел да: 

- структурира Правилника по начин, показващ връзките политики-функции-

дейности; 

- дефинира политиките, при изпълнението на които центърът подпомага 

министъра на здравеопазването (предотвратяване и/или намаляване на 

неблагоприятното въздействие на йонизиращите лъчения върху здравето на 

населението); 

- определи функциите на центъра като орган на държавен здравен контрол, като 

се посочи изрично териториалният обхват на държавния здравен контрол, упражняван 

от центъра (територията на административни области  София - град, София - област, 

Перник, Благоевград и Кюстендил и на обекти с национално значение – ядрена 

енергетика, експериментални ядрени реактори, обекти на бившия уранодобив, 

национални хранилища за радиоактивни отпадъци); 

- регламентира функциите, осъществявани от центъра, които не са изрично 

посочени в действащия към момента правилник (радиационен мониторинг на води, 

почви, дънни утайки, атмосферен въздух в райони на действащи обекти с източници на 

йонизиращи лъчения, радиометричен и гама спектрометричен анализ на проби вода, 

почви, строителни материали, намазки и храни от райони на бивши обекти за добив и 

преработка на уранова руда, съгласуване по реда на чл. 60, ал. 2 от Закона за безопасно 

използване на ядрената енергия издаването на лицензии за използване на източници на 

йонизиращи лъчения за медицински цели, управление, организация и ресурсно 

осигуряване на здравната помощ при бедствия, аварии и катастрофии и други); 

- регламентира изисквания за заемането на длъжността директор на центъра 

(образователна и научна степен или научна степен в областта на радиобиологията или 

радиационната хигиена и петгодишен професионален опит след придобиването на 

образователната и научна степен или научната степен); 



- регламентира длъжността „заместник-директор“ и изисквания за заемането на 

тази длъжност (висше образование и призната специалност по „Медицинска 

радиологична физика“, „Радиационна хигиена“ или „Радиобиология“ и тригодишен 

професионален опит в областта на радиобиологията или радиационната хигиена); 

- регламентира участието на центъра в международни и национални 

лабораторни сравнителни проучвания; 

- да съобрази правилника с актуалните наименования на административните 

структури и специалностите в системата на здравеопазването, както и с всички 

действащи към момента нормативни актове. 

Предлага се структурата на центъра да бъде организирана в шест отдела, както 

следва: 

1. Отдел „Администрация“; 

2. Отдел „Държавен здравно-радиационен контрол“; 

3. Отдел „Научно-учебен“; 

4. Отдел „Радиационна защита“; 

5. Отдел „Радиобиология“; 

6. Отдел „Радиационна безопасност и медицинско осигуряване“. 

В проекта е регламентирано подробно разпределението на функциите и 

конкретните дейности, които ще се осъществяват от посочените структурни звена. 

Очакваните резултати от прилагането на новата уредба са свързани с 

подобряване на организацията на работа и ефективно изпълнение на функциите на 

Националния център по радиобиология и радиационна защита.  

За прилагането на новата уредба не са необходими допълнителни финансови и 

други средства и същата няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет. 

Обществените отношения, предмет на проекта не са регулирани от актове на 

Европейския съюз, а са предмет на национално решение и уредба, поради което не е 

необходимо да се изготвя анализ за съответствието с Европейското право. 

 

 


