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Изх. №  / Вх. №  / 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за издаване на разрешение за дейност по чл. 15, ал. 4, т. 9 от Закона за безопасно 

използване на ядрената енергия

От:
Точно и пълно наименование, съгласно актуалните данни вписани в Търговския регистър/учредителния акт;  

трите имена за физически лица.

ЕИК/БУЛСТАТ 
  (За физически лица се вписва ЕГН.)

Седалище / Адрес на управление:

Пощ. код:
(За физически лица се вписва адрес по лична карта.)

Адрес за кореспонденция:

Пощ. код:

(Попълва се само ако адреса за кореспонденция е различен от адреса на управление/адреса по лична карта.)

Валиден e-mail: Телефон и факс: 

 УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
  
 Моля да бъде издадено разрешение за строителство, монтаж и предварителни изпитвания на обект с 
източник на йонизиращо лъчение (ИЙЛ) 
  
Конкретно описание на обекта и на ИЙЛ:

Описват се предназначението на обекта и съответния ИЙЛ, вида и характеристиките на ИЙЛ

Наименование и местонахождение (адрес) на обекта

Поискан от заявителя срок на валидност на разрешението 

Срок на валидност на разрешението - максимум до 3 години, с обосновка на посочения срок

Декларирам, че: 
 1. Осигурени са финансови, материални и технически ресурси за безопасно осъществяване на заявената 
дейност. 
 2. Осигурена е техническа поддръжка на системите и оборудването за целите на радиационната защита. 

Прилагам следните документи за издаване на разрешението:
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Дата: Представляващ юридическото лице или физическо лице:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 14.12.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)

УКАЗАНИЯ 
за попълване на заявлението и необходими документи 

  
 За издаване на разрешение заявителят подава до председателя на АЯР писмено заявление на хартиен 
носител или по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис. 
Заявлението и приложените към него документи се представят на български език в оригинал, или заверено копие, 
попълнени четливо и акуратно. Официални документи на чужд език се представят заедно с легализиран превод на 
български език. 
 Не е задължително да се прилагат документи, представени от заявителят във връзка с предходни заявления, 
които са актуални и съответстват на действащата нормативна уредба. В този случай документите само се описват в 
заявлението, като се посочват регистрационните номера на вече издадени въз основа на тях лицензии и/или 
разрешения. 
 Ако документ, който се изисква,  не е приложен към заявлението, трябва да се посочи причината за това. 
Законово установеният едномесечен срок за издаване на разрешение започва да тече след представяне на всички 
необходими документи за съответната дейност. 
 Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за издаване на разрешение, са: 
1. Документи по чл. 75, ал. 2, т. 3, 9, 10 и 14 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за 
безопасно използване на ядрената енергия (само когато дейността по разрешението ще се извърши от персонал на 
съответния заявител). 
2. Технически проект и предвидени мерки за осигуряване на радиационна защита в обекта с ИЙЛ. 
3. Копие от здравното заключение на съответния компетентен орган на Министерство на здравеопазването относно 
съответствието на площадката с нормативните изисквания в областта на опазване на здравето. 
4. Документи, регламентиращи взаимоотношенията на заявителя с външни лица, наети за монтаж и предварителни 
изпитвания на ИЙЛ, които трябва да притежават удостоверение за регистрация по чл. 56, ал. 3,    т. 1 от Закона за 
безопасно използване на ядрената енергия. 
5. Документ, за платена такса за разглеждане на съответното заявление. 
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АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на разрешение за дейност по чл. 15, ал. 4, т. 9 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия
Точно и пълно наименование, съгласно актуалните данни вписани в Търговския регистър/учредителния акт; 
трите имена за физически лица.
		(За физически лица се вписва ЕГН.)
(За физически лица се вписва адрес по лична карта.)
(Попълва се само ако адреса за кореспонденция е различен от адреса на управление/адреса по лична карта.)
         УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,                  Моля да бъде издадено разрешение за строителство, монтаж и предварителни изпитвания на обект с източник на йонизиращо лъчение (ИЙЛ)
 
Конкретно описание на обекта и на ИЙЛ:
Описват се предназначението на обекта и съответния ИЙЛ, вида и характеристиките на ИЙЛ
Наименование и местонахождение (адрес) на обекта
Поискан от заявителя срок на валидност на разрешението	
Срок на валидност на разрешението - максимум до 3 години, с обосновка на посочения срок
Декларирам, че:         1. Осигурени са финансови, материални и технически ресурси за безопасно осъществяване на заявената дейност.          2. Осигурена е техническа поддръжка на системите и оборудването за целите на радиационната защита.
Прилагам следните документи за издаване на разрешението:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
УКАЗАНИЯза попълване на заявлението и необходими документи
 
         За издаване на разрешение заявителят подава до председателя на АЯР писмено заявление на хартиен носител или по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението и приложените към него документи се представят на български език в оригинал, или заверено копие, попълнени четливо и акуратно. Официални документи на чужд език се представят заедно с легализиран превод на български език.         Не е задължително да се прилагат документи, представени от заявителят във връзка с предходни заявления, които са актуални и съответстват на действащата нормативна уредба. В този случай документите само се описват в заявлението, като се посочват регистрационните номера на вече издадени въз основа на тях лицензии и/или разрешения.         Ако документ, който се изисква,  не е приложен към заявлението, трябва да се посочи причината за това.Законово установеният едномесечен срок за издаване на разрешение започва да тече след представяне на всички необходими документи за съответната дейност.         Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за издаване на разрешение, са:1. Документи по чл. 75, ал. 2, т. 3, 9, 10 и 14 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия (само когато дейността по разрешението ще се извърши от персонал на съответния заявител).2. Технически проект и предвидени мерки за осигуряване на радиационна защита в обекта с ИЙЛ.3. Копие от здравното заключение на съответния компетентен орган на Министерство на здравеопазването относно съответствието на площадката с нормативните изисквания в областта на опазване на здравето.4. Документи, регламентиращи взаимоотношенията на заявителя с външни лица, наети за монтаж и предварителни изпитвания на ИЙЛ, които трябва да притежават удостоверение за регистрация по чл. 56, ал. 3,    т. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия.5. Документ, за платена такса за разглеждане на съответното заявление.
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