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Правилник за работа на Експертния съвет на БЯД 

1. Общи положения 

1.1 Цели на Експертния съвет: 

• Да изготвя експертни становища в обласпа на безопасното използване на ядрената 

наука и технологии; 

• Да съветва управителния съвет при изработване на становища на БЯД; 

• Да съдейства при организиране на мероприятия на БЯД. 

1.2 Експертният съвет се избира и утвърждава от Управителния съвет на БЯД. 

1.3 Експертния съвет се състои от Отговорни експерти в отделни области на приложение на 

ядрената наука и технология. 

1.4 Дейноспа на Експертния съвет се организира от Организационен секретар на БЯД в 

съответствие с този Правилник и решенията на УС на БЯД. 

1.5 Отговорните експерти в Експертния съвет са членове на БЯД. 

1.6 Становищата се изготвят писмено и се одобряват и публикуват от името на 

Управителния съвет на БЯД. Авторството се декларира при желание на изготвилия 

отговорен експерт. 

1.7 Правилникът за работа и членовете на Експертния съвет се обявяват на уебстраницата 

на БЯД. 

11. Задължения на отговорните експерти 

2.1 Отговорните експерти сформират при нужда и по тяхно усмотрение работни групи от 

експерти в своята област. 

2.2 Отговорните експерти следят новостите и развитието на нормативните и технически 

документи в тяхната област и свикват работни групи от експерти в своята област, при 

необходимост или по решение на УС на БЯд. 

2.3 Отговорните експерти и техните работни групи изготвят становища в тяхната област при 

необходимост или по решение на УС на БЯД, съветват управителния съвет при 

изработване на становища на БЯД и съдействат при организиране на мероприятия на 

БЯД. 

2.4 3а запазване и предаване на знанията отговорните експерти отговарят на въпроси и 

модерират нарочни теми по тяхната област във форума на БЯД. 
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3.1 Отговорните експерти могат да предлагат на УС БЯД да излезе със становище по 

актуални научни, социални и икономически проблеми в ядрената област. 

3.2 След решение на УС на БЯД покрива разходите при необходимост от посещение на 

места извън местоживеенето на отговорния експерт. 

3.3 Отговорният експерт ползва намаление от 40% от таксите за участие в мероприятия на 

БЯД. 

3.4 Отговорният експерт има право да изисква от УС на БЯД референция за участието си в 

Експертния съвет. 

3.5 Отговорният експерт има право на до 2 безплатни публикации годишно в Научно

техническия журнал на БЯД. 

Приет на заседание на УС на БЯД на 22.04.201 

у П РА вин;,\ 1::11 
СЪВЕТ 

a,u,t::H Митев, 

Председател на БЯД 
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