Приложение 16

Резюмета на трудовете
на д-р Олга Бориславова Борисова, представени за участие в конкурс за
заемане на академична длъжност „доцент” по професионално направление
3.6 Право (Административно право и административен процес), обявен в ДВ,
бр.95/16.11.2018г.

I. Монографичен труд: „Правно регулиране на риска в ядрената
енергетика”, Варна, 2019г., Университетско издателство ВСУ ”Черноризец
Храбър”
Монографията, съставлява задълбочено изследване на темата за правното
регулиране на риска в ядрената енергетика, като се акцентира върху позитивното
значение на управлението на риска, което отчита както предимствата и
перспективите, така и недостатъците на ядрената индустрия, като сложна, жизнено
важна и заедно с това опасна технологична дейност, която в някои от
приложенията си няма заместваща алтернатива. В тази връзка правният режим на
ядрената енергетика се определя, като система за управление на риска, като общо
понятие за модел, който изследва по систематичен начин възможните рискове и
тяхното регулиране от позициите на защита на националните интереси и общите
цели на Европейската общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ).
В структурно отношение монографията се състои от увод, три глави и
заключение, в които е направено цялостно изследване на проблемите, касаещи
правния режим на използване на ядрената енергия. Акцентирано е основно на
актуалната му нормативна регламентация в България, но същевременно е направен
сравнително-правен анализ с правото на ЕС и международни задължаващи
документи за превенция на ядрения риск, намеса в случай на авария и отговорност
за ядрена вреда.
Глава Първа „Теоретико-приложни аспекти на риска при използването на
ядрената енергия в българското законодателство” е разделена на три параграфа.
Параграф първи изследва най-общо техническите аспекти на ядрената енергия. В
1

основата на изследването е концепцията за проблемите при използването ядрената
енергия и необходимостта ядрените дейности да се извършват по безопасен и
сигурен начин и едновременно с това да се облекчат административните процедури
и административната тежест за лицата, които осъществяват дейности по
използване на източници на йонизиращи лъчения. Терминологията, обхвата и
съдържанието на правното регулиране на риска при използването на ядрената
енергия са подробно разгледани във втория параграф на същата глава. Отчетено е
обстоятелството, че използването на ядрената енергия е специфичен обект на
правно регулиране, в резултат на което императивният обхват, целта и основните
принципни положения при използването й са установени в специален закон в
българското законодателство -Закона за безопасното използване на ядрената
енергия (ЗБИЯЕ). Поради разнородните обществени отношения, които освен в
основния ядрен закон се регулират и в други закони, а детайлите са доразвити в
голям

брой

подзаконови

нормативни

актове,

законодателството,

което

регламентира използването на ядрената енергия е изключително обемно. В тази
връзка в третия параграф е отделено специално внимание на нормативна основа за
регулиране на риска при използването на ядрената енергия в България. Направено е
обобщаване и класифициране на източниците на правната уредба на национални и
международни, а националните са групирани според йерархията на актовете.
Глава втора „Международна правна рамка за регулиране на риска при
използването на ядрената енергия” е структурирана в три параграфа и предвид
обвързаността на националното ядрено законодателство с нормотворческата
практика на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), международните
задължаващи инструменти и правото на Европейския съюз е проследено
историческото развитие на правното регулиране на риска при използване на
ядрената енергия.
Акцент в разработката са правните норми на МААЕ, предназначени да
създадат определени правила за поведение в това число и тези, които ограничават
свободата на договорната инициатива в името на общия интерес – безопасно и
сигурно използване на ядрената енергия. Изразено е мнение, че правното
регулиране на риска при използване на ядрената енергия изисква да бъде обърнато
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специално внимание на влиянието на международноправните норми върху
националното и по-конкретно върху административното право, от гледна точка
източниците на право. Определящи критерии за това актовете на международната
организация да бъдат приети или не за източник на правото са правната сила на
акта и неговото предназначение. Основна характеристика на системата от правни
норми на МААЕ е техният интернационален характер, основан на международното
договаряне, а за националното право е особено важно по какъв начин тези актове
ще бъдат приложени за да бъде гарантирана сигурността и защитата на
обществения интерес.
На основата на тези разсъждения систематизацията на правните норми на
МААЕ е отправна точка в теоретическата постановка на тази задача и приносен
момент свързан правното регулиране на риска при използване на ядрената енергия.
В тази връзка в изследването международното сътрудничество осъществявано чрез
МААЕ е разгледано, като илюстрация на модела на третиране на риска и
опасностите от ядрените приложения и отношението му към законодателната
уредба на националното законодателство. На фигура №5 в монографията е
представена връзката между издаваните от МААЕ стандарти по безопасност и
третирането на риска в националното законодателство. Стандартите по безопасност
на МААЕ са технически документи, които се издават в три категории: Основи на
безопасността, Изисквания на безопасността и Насоки на безопасност. Изразено е
мнение, че тези три категории покриват трите последователни етапа през които
преминава третирането на риска и осигуряването на защитата при външни за всяка
една система опасности, а именно: разкриване на риска и външните опасности,
оценка на риска и потенциалните заплахи и въздействие върху риска.
Във втори параграф на Втора глава са подробно разгледани международни
задължаващи инструменти със световен обхват за превенция на ядрения риск,
намеса в случай на авария и отговорност за ядрена вреда. Ретроспективния анализ
на международното сътрудничество в ядрената сфера в изследването дава
възможност да се изведат обобщения и изводи относно националното ядреното
право и необходимостта от международни задължаващи документи в тази област.
Така например концепцията за ползите и предимствата от приложението на
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ядрената енергия, характерна за началото на 50-те години се пренасочва през 60-те
години към загриженост и превенция да не се допусне отклоняване на ядрен
материал за производство на ядрено оръжие или за други взривни устройства.
Отделено е специално внимание на Договора за неразпространение на
ядреното оръжие, изработен под егидата на ООН и подписан на 1 юли 1968г. За
някои от страните по него, като България (непритежаващи ядрени оръжия) той
включва задължения за двустранни споразумения (гаранции) с МААЕ с цел
проверка на изпълнението на индивидуалните задължения по Договора за
неразпространение. Това задължение е с цел превенция на отклоняването на ядрени
материали от предназначението им за мирни цели и използването им за оръжия или
други взривни устройства. То обвързва всички страни и не е ограничено само до
страните-членки на МААЕ. Според изследването правната уредба на специален
режим на отговорност и покриване на риска при експлоатация на ядрени
съоръжения се основава на хипотезата при която инцидент на ядрено съоръжение
или транспортиране на ядрени материали може да доведе до възникването на
големи вреди. Юридическото разрешение на този проблем трябва едновременно да
осигури

гарантирано

обезщетение

на

населението,

без

да

застрашава

конкурентноспособността на ядрената индустрия. Поради липса на разпоредби на
международното ядрено право за обезщетение на трансграничните ядрени вреди,
единствената възможност за страните имащи такава дейност е да хармонизират
правилата на националните законодателства за гражданска отговорност по пътя на
конвенциите.
В тази връзка на сравнително-правен анализ са подложени Парижката
конвенция за гражданска отговорност в областта на атомната енергия от
29.07.1960г. и Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда от
21май 1963г.
Анализът установява много пълни и почти идентични режими на
гражданската отговорност за ядрени вреди. В двете конвенции има международно
препращане за определяне дали законодателството в материята на ядрената
отговорност е адаптирано към риска. Националните законодатели следва да зачетат
предимствата, които приравняват техните национални законодателства и тези на
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конвенциите при ратифициране на съответната конвенция. Към ядрена авария се
прилага или Виенската конвенция, или Парижката конвенция, като се изключва
действието на другата конвенция. При възникване на ядрена авария в ядрена
инсталация се прилага тази конвенция, в която страна е държавата, на чиято
територия е разположена ядрената инсталация. Отделено е внимание на
Съвместния протокол за прилагането на двете конвенции от 1988г., който има за
цел координиране прилагането на конвенциите.
Разгледани са въпросите свързани с изисквания за защита и сигурност при
международен транспорт на ядрен материал, които водят до приемането през
1979г. на първият международен документ свързан с ядрената сигурност

-

Конвенцията за физическа защита на ядрения материал. Според изследването
рискът ядрени или радиоактивни материали да се използват за злонамерени цели
насочва вниманието на международната общественост към правни инструменти,
които да подобрят ядрената сигурност в световен мащаб. Отговорността за
ядрената сигурност е национална отговорност на всяка отделна страна и включва
превенция и поддържане на ефективен режим ядрените и други радиоактивни
материали и свързаните с тях съоръжения и дейности да са защитени от кражби,
съботаж, неоторизиран достъп, незаконен трансфер или други злоумишлени
действия. Прилагането на конвенцията на национална територия е доброволно
решение на съответната страна и не съставлява международно задължение. Затова
е изложено мнението, че Конвенцията за физическа защита на ядрения материал
създава рамката за ефективно управление по въпросите на ядрената сигурност, а
конкретните действия, като съвкупност от технически и организационни
изисквания, мерки, средства и методи, насочени към ефективно предотвратяване на
неправомерни въздействия и посегателства върху ядрения материал, ядрените
съоръжения и радиоактивните вещества, своевременното им откриване и
прекратяване и връщане на неправомерно придобит ядрен материал се
предприемат

от

държавите-участнички

в

рамките

на

националното

законодателство. Според изследването изменението на Конвенцията за физическа
защита на ядрения материал през 2007г. значително разширява приложното поле на
първоначалния инструмент, като покрива и вътрешните ядрени дейности, съботажа
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на ядрени съоръжения или материали при тяхното използване, съхранение или
транспорт. Всяка държава, която е страна по конвенцията, трябва да въведе и
приложи мерки за гарантиране на ефективна защита.
Изразено е мнение, че акцентът върху намаляване на рисковете в ядрената
енергетика е характерен за периода 1980 -2000 година, а в исторически план тази
ситуация е провокирана от инцидент в ядрената електроцентрала „Три Майл
Айланд”, САЩ през 1979г., последван седем години по-късно от ядрена авария в
Чернобилската АЕЦ в Украйна през 1986г.

Така,

ядрените

инциденти

поставят пред правната наука редица теоритически и практически въпроси относно
намаляване на рисковете свързани с използването на ядрената енергия и
приложимите инструменти за установяване на международен юридически режим
за защита и намаляване на вредите. След преговори на международно ниво, през
този период са приети пет международни конвенции, условно обединени и
наричани „конвенции от семейството на ядрената безопасност”: Конвенция за
физическа защита на ядрения материал от 1980г., Конвенция за оперативно
уведомяване при ядрена авария от 1986г., Конвенция за помощ в случай на ядрена
авария или радиационна аварийна обстановка от 1986г., Конвенция за ядрена
безопасност от 1994г. и Единна конвенция за безопасност при управление на
отработеното гориво и за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци
от 1997г.

В параграф Втори тези конвенции са подробно анализирани, а в

заключение е обобщено, че международното възприятие по отношение на
съществуващите инструменти е, че те са адекватни и приложими към
предефиниране на глобалните проблеми свързани с ядрения риск.
В трети параграф на Втора глава специално внимание е отделено на
правната и регулаторна рамка на Европейския съюз за безопасно използване на
ядрената

енергия,

като

обособена

нормативна

уредба

от

първичното

законодателство на ЕС и правните актове на Съюза в тази област. Проследено е
историческото развитие на Европейската общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ),
което като институционална структура е сравнимо с Европейската икономическа
общност, но притежава специфична юридическа субординация. Изборът на всяка
една държава членка на ЕС да бъде за или против развиването на ядрената енергия
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остава в нейната изключителна компетенция, но потенциалният ефект от ядрен
инцидент е трансграничен и може да има сериозни последствия за останалите
държави. Договорът ЕВРАТОМ е първото обвързващо споразумение между
страните членки на ЕС, което има за обект да създаде условия „необходими за
развитието на мощна ядрена енергетика, която ще осигури обширни енергийни
ресурси, ... модернизация на технологичните процеси и ще допринесе

чрез

многостранното й прилагане за благосъстоянието на народите” и едновременно с
това засилена грижа

да се „създадат условия за безопасност, необходима за

премахването на опасностите за живота и здравето на населението”. От влизането
му в сила на 1 януари 1958г. структурата на договора не се е променила. Основните
му разпоредби са останали в общи линии същите, като тези от 1958г. Единствените
изменения по него са следствие от разширяване обхвата на европейската
интеграция и общото икономическо развитие. Правото на Европейската общност в
областта на ядрената енергия е разгледано, като обособена нормативна уредба от
първичното законодателство на ЕС и правните актове на Съюза, свързани с
осигуряване здравето и безопасността на населението, радиационната защита,
управлението на ядреното гориво и радиоактивните отпадъци, защитни мерки и
международно сътрудничество при използване на ядрената енергия.
Приносен момент е изследването на законодателния механизъм в ЕС, за
области със споделена компетентност, които имат отношение към безопасното
използване на ядрената енергия. Договорът за функционирането на Европейския
съюз предоставя на Съюза компетентност споделена с държавите членки в
областите: „Околна среда”, „Енергетика”, „Общи проблеми на сигурността в
областта на общественото здраве”, където рефлектират рисковете свързани с
използването на ядрената енергия. В тези области Съюзът и държавите членки
могат да законодателстват и приемат правно обвързващи актове. Държавите членки
упражняват своята компетентност, доколкото Съюзът не е упражнил своята.
Държавите членки упражняват отново своята компетентност, доколкото Съюзът е
решил да спре да упражнява своята. В други две области, които също имат
отношение към безопасното използване на ядрената енергия за мирни цели:
„Опазване и подобряване на човешкото здраве” и „Гражданска защита”, Съюзът
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разполага с компетентност да предприема действия за подкрепа, координиране или
допълване на действията на държавите членки. Границите на компетентност и
упражняването на предоставената компетентност на Съюза се основават на
принципите на субсидиарност и пропорционалност. Условията за прилагане на тези
принципи и системата на контрол при тяхното прилагане са представени на фигура
№ 6 в монографията.
Направен е изводът, че Договорът за Евратом, като източник на първичното
право на европейската общност за атомна енергия не е откъснат от другите два
основни договора от първичното право на ЕС –Договорът за ЕС и Договорът за
функционирането на ЕС. Въпреки, че основните разпоредби на Договора за
Евратом не са обект на съществено изменение след влизането му в сила през 1958г.
определени юридически аспекти в неговите разпоредби, се влияят от промяната в
първичната уредба на отношенията в Съюза. Правната система на ЕС е продукт от
една страна - на съчетаване на взаимната воля на държавите членки и постигне на
договореност на междуправителствено ниво чрез сключването на международни
договори, от друга - правотворчество и правоприлагане на европейското право от
институциите на ЕС и от трета – правотворчество в държавите членки чрез
приемане на правила от компетентни органи по прилагане на правилата в
международните договори или в актовете на институциите на ЕС.
Според изследването във вторичното право на ЕС основано на договора
Евратом исторически може да бъдат очертани три етапа. Те са разграничени от два
сериозни ядрени инцидента –аварията в Чернобил през 1986г. и тази във
Фукушима през 2011г.
Периодът от 1957г. до 1985г., е първият етап и се характеризира с консенсус
относно предимствата на ядрената енергия сред държавите членки. Наред с
функциите на Евратом „да насърчава изследователската дейност” и да „осигурява
разпространение на техническа информация” през този първоначален етап се
установяват „единни стандарти за сигурност с цел опазване здравето на
работниците и на населението”. Тази регулаторна компетентност на Евратом се
основава на глава 3 „Здравеопазване и безопасност”. По силата на чл.30 Евратом
постановява основни норми за първи път през 1959г., посредством Директива за
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защита на здравето на персонала и населението срещу опасности, произтичащи от
йонизиращо лъчение от 2 февруари 1959г. Директивата е преразглеждана
неколкократно. През 1984г. основните стандарти за опазване на здравето на
населението срещу опасности произтичащи от йонизиращи лъчения са допълнени с
Директива 84/466/Евратом на Съвета от 3 септември 1984г. относно постановяване
на основни норми за радиационна защита на лица подложени на медицински
изследвания или лечение. Така медицинското облъчване става част от вторичното
право на ЕС за безопасно използване на ядрената енергия.
Периодът от 1986г. до 2010г., е вторият исторически етап в европейското
ядрено законодателство, в който възниква спешна нужда от приемане на правни
актове за справяне с потенциалните опасности при използване на ядрената енергия,
като рефлекторна реакция след аварията в Чернобилската АЕЦ в Украйна. С
регламенти ЕИО №1707/86, ЕИО №3020/86 и ЕИО №624/87 Общността приема
мерки, за да гарантира вносът на някои селскостопански продукти в Общността в
съответствие с общите договорености за защита здравето на населението, спазване
на единния характер на пазара и избягване на търговските нарушения. Липсата на
система, която да даде възможност на Общността след ядрен или друг вид
радиационен инцидент да фиксира максимално допустими нива на радиоактивното
замърсяване на определени продукти води до приемането на 22 декември 1987г. на
Регламент (ЕВРАТОМ) №3954/87 на Съвета, който установява максимално
допустими нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена
авария или друг случай на радиологично замърсяване. За информиране на
широката общественост относно мерките за защита на здравето и стъпките, които
следва да се предприемат в случай на радиационна авария Съветът на
Европейските общности приема на 27 ноември 1989г. Директива 89/618/Евратом.
Основната й цел е да наложи на държавите членки задължения да информират
населението, за подходящите стъпки, които трябва да бъдат предприети за опазване
на здравето, процедурите по изпълнение и органите отговорни за осъществяване на
мерките. Разгледаните в изследването разнородни законодателните актове на
Евратом свързани с различните аспекти на радиационната защита, винаги следват
препоръките на Международната комисия за радиационна защита (МКРЗ) за най9

новата научна информация по отношение методиката на оценка на ефективната
доза и прилагането на граници на дозите. Поради факта, че въпроси в тази област
търпят развитие през годините неизбежно

съществуват несъответствия между

законодателни актове и необходимост от периодичното им актуализиране.
В същия параграф са изследвани въпросите за правната уредба на ядрената
безопасност в европейското законодателство. Предвид присъединяването на
Европейската общност за атомна енергия към Конвенцията за ядрена безопасност с
Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009г. се въвеждат задължения на
държавите членки да установят и поддържат национална рамка на ядрената
безопасност, лицензирането на атомни централи, надзора и прилагането.
Директивата отразява разпоредбите на Конвенцията за ядрена безопасност, като
основен международен акт в областта на ядрената безопасност, а стандартите за
безопасност на МААЕ придобиват частично правнообвързващ характер и се
прилагат в рамките на ЕС. Така контролът на безопасността се налага като втората
важна област след радиационната защита във вторичното законодателство по
Договора за Евратом, а „националната отговорност на държавите членки за
ядрената безопасност” е „основополагащият принцип, въз основа на който е
разработена правната уредба относно ядрената безопасност на международно
равнище, както е утвърдено с Конвенцията за ядрена безопасност. Направен е
извод, че ядрената безопасност е в прерогативите на държавите членки, които
„създават и поддържат национална законодателна, регулаторна и организационна
рамка за ядрена безопасност... създават и поддържат компетентен регулаторен
орган, в областта на ядрената безопасност... гарантират, че основната отговорност
за ядрената безопасност на ядрената инсталация се носи от притежателя на
лиценза”, като държавите членки на свой ред могат да бъдат контролирани от
страна на Европейската комисия.
Вторичното

законодателство

за

контрол

на

безопасността

освен

Директивата на ЕС относно ядрената безопасност (2009/71/Евратом) включва
регламенти, решения и препоръки, които излагат в детайли техническите аспекти
на изискванията за безопасност. Освен рискът от авария в ядрена централа, другата
категория потенциални рискове от използването на ядрената енергия са тези
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свързани с управлението на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци. С
Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 г. за създаване на рамка на
Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и
радиоактивни отпадъци са въведени задължения на държавите членки да създадат
и поддържат национална рамка за управление на отработеното гориво и
радиоактивните отпадъци.
Според изследването ядрената авария във Фукушима, Япония през март
2011г. поставя началото на третия етап в европейското ядрено законодателство, в
който правните проблеми свързани с безопасността, като характеристика за това,
което е сигурно и защитено от опасности придобиват особена актуалност.
Инцидентът във Фукушима е потвърждение, че абсолютна безопасност не
съществува и ядреното регулиране трябва да направи преоценка на концепцията за
„ядрената

безопасност”.

Непосредствено

след

събитията

във

Фукушима,

Европейската комисия съвместно с Европейската група на регулаторите в областта
на ядрената безопасност (ENSREG) извършва цялостна оценка на риска и
безопасността в случай на екстремни природни явления (стрес тестове) на 143-те
реактора в атомни централи в ЕС и е преразгледано законодателството на ЕС в
областта на ядрената безопасност. Оценката като цяло е положителна, но
резултатите показват редица възможни подобрения, които биха могли да се
постигнат в рамките на подходите към ядрената безопасност. Това налага акцент
върху приложими юридически инструменти, които регулират ядрената и
радиологичната безопасност без да се ограничава националния суверенитет.
Усъвършенстването

на

съществуващото

законодателство

в

областта

на

радиационната защита, както по отношение най-новите научни данни и оперативен
опит, така и с оглед покриване на целия диапазон от ситуации на облъчване има
като резултат нова Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 05.12.2013г. за
определяне на основните норми за безопасност за защита срещу опасностите,
произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение. Тя опростява европейското
законодателство, като заменя пет директиви и въвежда обвързващи изисквания за
защита от радон в закрити помещения, облъчването от строителни материали и
оценката на въздействието върху околната среда на изхвърлянето на радиоактивни
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отпадъчни флуиди от атомните инсталации. Освен това на 25 юли 2014г. влиза в
сила Директива 2014/87/Евратом на Съвета от 8 юли 2014г. за изменение на
Директива 2009/71/Евратом за установяване на общностна рамка за ядрената
безопасност. Измененията, които внася новият документ са свързани с дълготрайно
подобряване на ядрената сигурност в ЕС. В резултат на изложеното са направени
изводи, че с подписването на Договора за Евратом е създадена правна рамка за
безопасно използване на ядрената енергия в Общността, защита на работниците,
населението и околната среда от йонизиращата радиация,

контрол за

неразпространение на ядрените материали за военни и други цели, осигуряване
интегриране в ЕС на страните, които използват ядрена енергия, чрез транспониране
на общностното право в областта на Евратом. Правната рамка се прилага също и
спрямо държави членки, които не произвеждат ядрена енергия, но имат на своя
територия ядрени реактори за изследователски цели или участват в рамкови
програми в областта на медицинските изследвания, или просто желаят да се
ползват от защитен правен арсенал за своето население или за околната среда.
Въпреки безспорните предимства и ползи при използването на ядрената
енергия, инцидентите в Чернобил през 1986г. и Фукушима през 2011г. поставят
пред европейското законодателство редица теоретически и практически въпроси за
свеждане на риска до минимум и осигуряване на най-високи равнища на ядрена
безопасност и преоценка на съществуващата правна и регулаторна рамка.
Глава трета „Практическата приложимост на международните инструменти
за регулиране на риска в българското ядрено законодателство” е структурирана в
три параграфа. В нея се изследват различията, доколкото се наблюдават такива в
административно правния режим при използване на ядрената енергия в България,
нормативните изисквания на МААЕ, разпоредбите на международното ядрено
право и законодателството на Евратом.
Приносните моменти в трета глава са свързани с определянето на понятието
„ядрена авария” и „ядрена вреда” и изследването на въпроса за причинноследствената връзка между двете събития. Анализиран е искът за ядрена вреда,
правно релевантните факти, на които се обуславя искането на ищеца и насочването
му към лице, имащо качеството на експлоатиращ ядрена инсталация. Според
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изследването е целесъобразно да се разгледа определението за понятието „лице”
дадено в член I, т.1 (а) на Виенската конвенция. Формулировката дава възможност
в страни разполагащи с няколко ядрени съоръжения, експлоатиращите да обединят
финансовите си капацитети с цел да осигурят съвместно стойността на покритието.
Изложено е мнението, че режимът на гражданска отговорност за ядрени вреди е
специфична област на правно регулиране. Ядрената отговорност е предпазна мярка
срещу евентуален нежелан резултат и начин за управление на риска. Нейна основна
функция е да установи баланс между интересите на засегнатите лица след настъпил
инцидент и развитието на ядрената индустрия. За да бъде достатъчно ефективен на
международно ниво режимът на гражданска отговорност е необходимо да се
интегрира успешно на национално ниво, чрез механизмите на националното правно
регулиране на рисковете свързани с използването на ядрената енергия.
Застраховането на ядрените рискове заема специално място при взаимодействието
на международното и вътрешното право, защото режимът на гражданска
отговорност за ядрени вреди е международен режим в материята на ядрената
отговорност,

установен

чрез

конвенциите

и

съответното

национално

законодателство.
Според българското законодателство Министерският съвет определя
лицето, което по смисъла на Виенската конвенция е експлоатиращ ядрената
инсталация, както и вида и условията на финансовата гаранция. От тази гледна
точка са предложени реформи във финансовото обезпечаване на покритието за
гражданска отговорност за ядрена вреда на инсталации разположени на една и
съща площадка, но с различни експлоатиращи лица. Предложението за солидарна
отговорност, в случаите, когато делът на всеки експлоатиращ не може обосновано
да се ограничи е възможност за повишаване конкурентоспособността на ядрената
индустрия.
В тази връзка е направено предложение de lege ferenda нормата на чл. 129 на
ЗБИЯЕ да бъде изменена и допълнена, като се създаде нова ал.3, която да регулира
изрично правото лицата експлоатиращи ядрени съоръжения разположени на една
ядрена площадка да могат съвместно да осигурят стойността на покритието за
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отговорност за ядрена вреда от страна на държавата срещу заплащане на съответна
такса.
Препоръките относно усъвършенстване на националното законодателство
по отношение гражданската отговорност при ядрен транспорт са свързани с
предоставяне на застраховка за ядрена отговорност на трети лица по време на
транспортиране и по-конкретно поемане на отговорността от транспортни
компании при споразумение със съответния оператор. В този случай според
изследването актюерският риск е много по-нисък от този на опериращия ядрена
централа.
Приносен момент е изследване на понятието „радиационна авария”.
Анализирани са нормативни актове от ядреното законодателство относими към
радиационната авария, с разпоредби предвиждащи възникването на определени
правоотношения при настъпването на такъв вид авария. Установено е, че липсата
на легална дефиниция в ядреното законодателство на термина „радиационна
авария” поражда правна несигурност, създава празнота и нестабилност в
разглежданата нормативна уредба. Направен е извод, че терминът «радиационна
авария» намира широко приложение в ядреното право без да се дефинира неговото
специално и точно значение, което да го разграничи от понятието «ядрена авария».
Това може да се окаже проблем, защото защитата от въздействието на
йонизиращите лъчения е сред кръга на разпоредби уредени в самостоятелен раздел
(раздел VI) в Закона за здравето. Една от тези разпоредби (чл.65, ал.1, т.1)
установява задължение министърът на здравеопазването да определи с наредба
условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата
в случаи на радиационна авария. Издадената за целта Наредба №28 от 03.10.2006г.
за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на
лицата в случай на радиационна авария освен, че не съдържа легално определение
за радиационна авария в чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 се позовава на отменен на
29.11.2011г. нормативен акт – Наредба за аварийно планиране и аварийна
готовност при ядрена и радиационна авария. Направено е предложение de lege
ferenda за:
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•

легална дефиниция на термина „радиационна авария”, като се създаде
допълнителна точка 12 на параграф 1 от Допълнителните разпоредби
на Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при
ядрена и радиационна авария (ДВ, бр. 94 от 2011г.).

• отстраняване на несъответствията в чл. 7(1) и чл.8(1) от Наредба №28
от 03.10.2006г. за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за
защита на лицата в случай на радиационна авария, издадена от министъра на
здравеопазването, обн., ДВ, бр.84 от 17.10.2006г., които се позовават на отменен
нормативен акт.
Приносен момент е анализирането на понятието «ядрена безопасност». То е
дефинирано в §1, т.51 от Допълнителните разпоредби на ЗБИЯЕ като в
определението околната среда е изключена от целите на ядрената безопасност. Тя
се ограничава единствено до осигуряване на максимална защита на персонала и
населението от йонизиращите лъчения на ядреното съоръжение. В същото време в
речника по безопасност на МААЕ от 2007г. е предложено следното определение:
„постигане на правилни условия за експлоатация, превенция на инциденти или
намаляване

на

техните

последици,

с

резултат

защита

на

персонала,

обществеността, околната среда срещу радиологични рискове”. Описанието на
целта на ядрената безопасност не се намира само в този документ. Друг
нормативен акт засягащ този въпрос е Конвенцията за ядрена безопасност (член 1,
т.ii). Не трябва да се забравя и фактът, че «след ядрените аварии в Три Майл
Айлънд и Чернобил ядрената авария във Фукушима показа за пореден път, колко
важни са функциите на херметичната конструкция, която е последното
препятствие, защитаващо хората и околната среда от изхвърляния на радиоактивни
вещества в резултат на авария», и едновременно с това е потвърждение, че
осигуряването на ядрената безопасност съвсем закономерно има и своите
екологоправни аспекти.
С оглед гореизложеното е направено предложение De lege ferenda да бъде
изменена легалната дефиниция на понятието «ядрена безопасност», като се приеме
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норма, която изрично да включва околната среда сред целите на безопасността
установени в специалния закон.
Приносните моменти относно разгледаната в параграф 3 на Трета глава
система за надзор и контрол при използването на ядрени материали, радиоактивни
вещества и други източници от правото на ЕС и препоръките на МААЕ са свързани
с изследване на въпроса за отчета и контрола на ядрения материал по Договора за
неразпространение на ядреното оръжие.
С промените на ЗБИЯЕ през 2010г. са предвидени разпоредби в тази област,
докато в Наредбата за условията и реда за събиране и предоставяне на информация
и за водене на регистри за дейностите –предмет на гаранциите по Договора за
неразпространение на ядреното оръжие, не са обхванати всички случаи на
предоставяне на информация и съответно не са определени изисквания за нейното
съдържание. Липсата на информация, неправилното й получаване и затрудненията
при упражняване на регулаторния контрол водят до неправилна отчетност на
ядрения материал, безстопанствен ядрен материал и неизпълнение на задълженията
на Р. България по международното и европейско законодателство в областта, което
косвено би довело до негативни екологични въздействия и социални последствия.
Несъответствията са отстранени с приемането през 2017г. на Наредба за прилагане
на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие, която да
замени съществуващата Наредба за условията и реда за събиране и предоставяне на
информация и за водене на регистри за дейностите –предмет на гаранциите по
Договора за неразпространение на ядреното оръжие.
Изследването установи, че приемането на новия подзаконов нормативен акт
не е съгласувано със ЗБИЯЕ. Съгласно чл.126

от основния ядрен закон

Министерският съвет по предложение на председателя на агенцията издава наредба
за условията и реда за събиране и предоставяне на информация и водене на
регистри за дейностите по прилагането на гаранциите, с което се позовава на
отменения нормативен акт (отменен ДВ, бр.88 от 03.11.2017г).
В тази връзка е предложено в националното ядрено законодателство de lege
ferenda да бъдат направени изменения и допълнения в чл. 126 на ЗБИЯЕ.
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Приносен момент съставляват и изложените правните проблеми и мерки за
сигурност относно безпилотни летателни апарати (дронове), които се очертават,
като предизвикателство и риск със специфичен характер за ядрената сигурност.
Налице е нормативна празнина по отношение тяхната регламентация, което е
предпоставка за несигурност в материята на физическата защита на ядрените
съоръжения и специалното законодателство в тази област.
Направено е предложение de lege ferenda разпоредбата на чл.13, ал.1 от
Наредбата за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения
материал и радиоактивните вещества да бъде изменена и съответните компетентни
органи да бъдат уведомени и да предприемат контрамерки и действия при
проникване или действия в забранената или ограничена за полети зона около
ядрените съоръжения както от въздухоплавателни средства, така и от безпилотни
летателни апарати.

II.

Статии, студии и доклади:

1. „Проблеми на сигурността при използването на ядрената енергия според
българското законодателство”, статията е публикувана в Юридически сборник на
БСУ, том XXIII, 2016г., Бургас, ISSN 131-3771
Статията разглежда въпроса за юридическия режим от задължения,
подлежащи на принудително изпълнение, предпазни мерки и мониторинг,
предназначени да защитят човека и околната среда от вредните въздействия при
използването на ядрената енергия. Изложено е твърдението, че концепцията за
ограничението в юридическия му смисъл на забрана не се счита вече, като
абсолютна гаранция за радиологичната защита и осигуряването на ядрена
безопасност. Тя е заменена от разбирането за приемлив риск. Организирана е по
динамичен начин около правила, които изграждат рамка от потенциални решения,
които вземат лицензиантите, а не около разпоредби, чието неизпълнение трябва да
бъде санкционирано. Този режим може да се разглежда като инструмент за
отговорността на всички участници в сектора, а не само като серия от предпазни
механизми за защита на обществото от потенциалните нарушители. Установено е,
че постигането на сигурност при използването на ядрена енергия изисква
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идентифициране на потенциалните опасности и тяхното количествено определяне,
за да се обозначи приемливо равнище на риска, над което опасността е прекомерна.
На тази основа с помощта на правни, инженерни и организационни мерки се
изгражда системата за защита.
2.

„Правна

уредба

на

международните

гаранции

по

договора

за

неразпространение на ядреното оръжие и превенцията на риска за
отклоняване на ядрен материал”, статията е публикувана в Юридически сборник
на БСУ, том XXIII, 2016г., Бургас, ISSN 131-3771
В публикацията е направен преглед на националната юридическа рамка
относно прилагането на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното
оръжие и специфичното задължение за отчет и контрол на ядрения материал.
Практическите мерки за превенция на риска за отклоняване на ядрен материал се
постигат основно чрез физическа защита на ядрените съоръжения и специален
режим при превоза на ядрен материал. Изборът на режим на защита е право на
всяка държава участничка в Конвенцията за физическа защита на ядрения
материал. Специално внимание е отделено на проблемите, при организирането на
международен транспорт на радиоактивни материали.
3. „Възможности на европейската интеграция и сътрудничество при правното
регулиране на рисковете свързани с използване на ядрената енергия”, статията
е публикувана в Научни трудове на Русенския университет-2016, том 55, серия 7,
ISSN 1311-3321(print ) и ISSN 1311-3321(on-line ),
Изложената е тезата, че за разлика от материята на радиационната защита,
която позволява да се приемат детайлни норми, общи и точни задължения за
страните членки, то установяването на обща юридическа рамка по отношение на
ядрената безопасност на ядрените инсталации в ЕС е амбициозна, но трудно
осъществима цел от договора Евратом, свързана със сериозни отстъпки от
националния суверенитет на държавите членки. Ядрената безопасност е
национална отговорност, която при целесъобразност се упражнява в съответна
рамка на ЕС. Аварията в АЕЦ Фукушима от март 2011г. налага преоценка на тази
позиция, предприемане на мерки за свеждане на риска до минимум и осигуряване
на най-високи равнища на ядрена безопасност. С Директива 2014/87/Евратом на
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Съвета от 8 юли 2014 година за установяване на общностна рамка за ядрената
безопасност на ядрените инсталации са въведени концептуално нови изисквания
във всички аспекти на безопасността на ядрена централа. Равносметката, че
съществуващата европейска юридическа рамка успешно се приспособява, към
проблемните области свързани с използването на ядрената енергия, каквито са
радиационната защита и ядрената безопасност е окуражаващ факт, че моделът за
интеграция и сътрудничество на ЕВРАТОМ е успешен и има своето бъдеще при
правното регулиране на рисковете свързани с използване на ядрената енергия за
мирни цели.
4. „Нормотворческата практика на Международната агенция за атомна
енергия при осигуряването на безопасност и сигурност в ядрената
енергетика”, статията е публикувана в Научен алманах на Варненския свободен
университет, 2017, кн.32, ISSN 1313-7263
Проблемите с осигуряването на ядрената безопасност, радиационната и
физическа защита при използването на ядрената енергия се очертават, като
международно значими и изискващи взаимно регулиране. Създаването на
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) се налага, като ефективна
форма за регулиране на отношенията между държавите, които с членството си в
нея поемат известни ограничения в своите действия за поддържане на
международния мир и сигурност. Разглеждана в този план МААЕ се очертава като
структура, която нормативно регулира отношенията в основните области на
ядрените дейности, които представляват интерес за държавите членки, а
систематизацията на правните норми на МААЕ е отправна точка в теоретическата
постановка за тяхното успешно прилагане в националното право с цел безопасното и сигурно използване на ядрената енергия.
5. “Selected issues concerning the administrative and territorial structure of
Bulgaria” – (статията е на английски език), публикувана в EASTERN Academic
Journal, ISBN 2367-7384, Issue 4, December, 2018г.,
Статията представя процедурите и изискванията свързани със създаването и
промените

в

административно-териториалните

и

териториалните

единици.

Разгледани са и са анализирани интересни казуси от съдебната практика.
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Установена е липса на процедура за преобразуване на град в село с оглед
настъпването на определени демографски и социални предпоставки.
6. „Промените в средата за сигурност след авариите в Чернобил и Фукушима
и тяхното отражение в ядреното законодателство”, (под печат) в Годишник на
ВСУ, ISSN 1310-800Х,
В статията е направен анализ на средата за сигурност при използването на
ядрената енергия след инцидентите в Чернобил през 1986г. и Фукушима през
2011г. Изследвани се приложимите инструменти за установяване на международен
юридически режим на радиационна и физическа защита на ядрените съоръжения..
Изложено е твърдението, че по отношение на ядрените дейности правото
установява специфични правила за защита на човека и околната среда от вредното
въздействие на йонизиращото лъчение, като се работи активно по установяване на
международни норми за безопасност и форми на сътрудничество. Констатирана е
взаимозависимост на нормите на международно, регионално и национално ниво.
Налага се изводът, че промените в средата на сигурност засилват публичния нюанс
на приложимото право. Ядреното право, следва да осигури юридическа сигурност
на дейностите и баланс между

интересите на държавите след овластяване от

специализиран и независим национален орган за ядрено регулиране.
7. “Нови изисквания относно използването на единен европейски документ за
обществени поръчки” (под печат) в „e-journal VFU”, бр.12/2019г. ISSN 1313-7514
В статията авторът изследва въпроса дискриминира или улеснява малките и
средни

предприятия,

както

е

намерението

на

европейския

законодател

приоритетното използване на електронни средства за комуникация в рамките на
Европейския съюз, със задължителното прилагане след април 2018г. в електронен
вид на единен европейски документ за обществени поръчки.
8. „Legal aspects of the regime of civil liability for nuclear damage in Bulgaria”,
статията е на английски език, публикувана в Administrative and Criminal Justice,
Nr3/2016, Baltic International Academy, Latvia, Riga, ISSN 1407-2971
В статията е направен анализ на юридическия режим на гражданска
отговорност за ядрени вреди при използването на ядрената енергия в България. В
исторически план е разгледан международния режим на ядрената отговорност,
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както и възможните опции за прилагане на Виенската и Парижката конвенции за
гражданска отговорност на национално ниво. Анализира се българският
законодателен модел за защита на гражданите от ядрени вреди, елементите и
характеристиките на режима на отговорност. Изложено е твърдението, че
предоставянето на застраховка за ядрена отговорност на трети лица по време на
транспортиране на ядрен материал и по-конкретно специализирани транспортни
компании ще повишат финансовата сигурност и застрахователна отговорност.

9. „Legal regulation of risk in the use of nuclear energy in Bulgaria”, статията е на
английски език, публикувана в Administrative and Criminal Justice, Nr1/2017, Baltic
International Academy, Latvia, Riga, ISSN 1407-2971
Представя кратък преглед на българското законодателство в областта на
безопасното използване на ядрената енергия. Акцентира се върху необходимостта
от чести промени и актуализация в нормативните актове в съответствие с
европейското законодателство и препоръките на МААЕ.
10. Студия: „Използването на ядрената енергия за мирни цели, като обект на
правно регулиране” – публикувана в EASTERN Academic Journal, ISBN 23677384, Issue 4, December, 2018г.,
Сложността и потенциалната опасност на прилаганата технология при
използването на ядрената енергия засилва публичния нюанс на приложимото
право. То трябва да осигури юридическа сигурност на дейностите след овластяване
от специализиран орган за ядрено регулиране. Използването на ядрената енергия,
като обект на правно регулиране разширява своя периметър и обхват в резултат на
взаимозависимост на нормите на международно, регионално и национално ниво.
Прилагането на концепцията за управление на сигурността по отношение на
дейностите основани на ядрената технология е в две основни насоки: защитеност
на човека и околната среда от вредното въздействие на йонизиращото лъчение и
осигуряване и поддръжка на надеждността на техническите системи.
11. Студия: „Международни задължаващи инструменти със световен обхват за
превенция на ядрения риск, намеса в случай на авария и отговорност за
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ядрена вреда” – публикувана в EASTERN Academic Journal, ISBN 2367-7384,
Issue 4, December, 2018г.,
Предприетите действие в международен план за превенция на ядрения риск,
намеса в случай на авария и отговорност за ядрена вреда са довели до приемане на
международни задължаващи инструменти – договори и конвенции със световен
обхват. Те създават нов международен режим на физическата и радиационната
защита, ядрената безопасност и сигурност и подобряват съществуващия режим по
отношение на ядрената отговорност. Международното възприятие по отношение на
съществуващите инструменти е, че те са адекватни и приложими към
предефиниране на глобалните проблеми свързани с ядрения риск.
12. Студия: „Система за надзор и контрол при използване на ядрени
материали, радиоактивни вещества и други ИЙЛ в България и мерки за
сигурност в съответствие със законодателството на Евратом” -публикувана в
EASTERN Academic Journal, ISBN 2367-7384, Issue 4, December, 2018г.,
Правните проблеми и мерки за сигурност относно високоактивните закрити
източници и безстопанствени източници придобива нарастваща актуалност във
връзка с транспонирането на Директива 2013/59/Евратом. Общите изисквания към
закритите източници според директивата е държавите членки да правят
необходимото за установяване на мерки за поддържане на контрол върху закритите
източници по отношение на тяхното местоположение, използване и ако вече не е
необходимо – рециклиране или погребване. Тези изисквания, както и условията и
редът за водене на отчет на високоактивните източници са определени в Наредбата
за радиационна защита. С развитието на техническия прогрес безпилотните
летателни апарати /дронове/ се очертават като предизвикателство със специфичен
характер за ядрената сигурност. Налице е нормативна празнина по отношение на
тяхната регламентация, което е предпоставка за несигурност в материята на
физическата защита на ядрените съоръжения и специалното законодателство в тази
област.
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