МОТИВИ
към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2005 г. за
условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с
обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции

Съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за здравето министърът на здравеопазването
ръководи националната система за анализ, оценка и контрол на нейонизиращите лъчения
в урбанизираните територии и обществените сгради, а съгласно ал. 4 на същия член
регионалните здравни инспекции наблюдават, анализират и оценяват факторите на
жизнената среда на територията на областта и предлагат мерки за ограничаване на
вредното им въздействие върху здравето на гражданите.
С проекта на наредба се предвижда Министерството на здравеопазването да
създаде и поддържа публична информационна база с данни за обектите с излъчващи
съоръжения, които са част от електронна съобщителна мрежа, като: базови и
радиорелейни

станции,

радио-

и

телевизионни

предаватели

и

ретранслатори,

радиолокаторни и навигационни станции и други подобни, като всеки гражданин ще има
право

да

получи

информация

за

нивата

на

електрическите,

магнитните

и

електромагнитните полета, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.
Базата данни ще има публично достъпна част и ще включва списък на обектите с
излъчващи съоръжения, тяхното местоположение, информация относно извършените
измервания на нивата на електромагнитното излъчване и респективно служебна част за
органите на държавния здравен контрол.
С предложените промени се цели предоставяне на своевременна и достоверна
информация за населението по отношение на обектите с излъчващи съоръжения в
населените места, резултатите от извършения върху тях контрол от страна на държавните
органи и повишаване на информираността на гражданите относно въздействието на
нейонизиращи лъчения върху здравето
Осигуряването на актуализирана база данни ще доведе до подобряване контрола на
национално, респективно на регионално ниво, върху степента на излъчване на
електромагнитни вълни от уреди и съоръжения, които по своето основно предназначение
излъчват, пренасят или трансформират електромагнитна енергия и провеждането на

анализи, с цел предприемане на своевременни и адекватни мерки за недопускане риск за
здравето на населението.
Предложеният проект на акт, няма да окаже пряко и/или косвено въздействие
върху държавния бюджет в текущата и/или в следващите години. Прилагането на
нормативния акт не изисква и допълнителни финансови и/или други средства поради
обстоятелството, че интернет базираната информационна база данни вече е създадена по
проект ПДП 1 „Подобряване на контрола и информационни системи за превенцията на
риска в здравеопазването” на Програма BG07 ”Инициативи за обществено здраве”,
финансирана от Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009–2014 г.
Поддържането на информационна база с данни за обектите с излъчващи
съоръжения няма да изисква допълнителни финансови средства. Те ще бъдат в рамките на
утвърдения бюджет за съответната година на Министерство на здравеопазването и/или
второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването.
Очакваните резултати от приемането на проекта на акта са свързани с осигуряване
на публично достъпна информация за източниците на нейонизиращи лъчения,
предоставяне на информация на населението за нивата на електрическите, магнитните и
електромагнитните полета, установени при моментните измервания в рамките на
предварителния, систематичния и насочения здравен контрол.
След извършен анализ за съответствие с европейското право се установи, че
обществените отношения, предмет на проекта на тази наредба, не са регламентирани в
европейското законодателство. Уредбата на обществените отношения, предмет на проекта
на наредба, е въпрос на национално решение и е от компетентността на отделените
държави-членки.

