
 
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за 

сферата на дейност на Агенцията за ядрено регулиране и форматите, в които е 
достъпна 

 
Категория информация Формат 

1. Институционална информация  
1.1. Функции и правомощия на 
председателя на Агенцията за 
ядрено регулиране 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/about 
 

1.2. Структура на 
администрацията, задачи на 
отделните звена, контакт 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/about 
 

1.3. Стратегически и оперативни 
актове за дейностите – декларация 
за политика, цели 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/documents/intdocuments 
 

1.4. Годишни доглади на 
Агенцията за ядрено регулиране 
 

http://www.bnra.bg/bg/documents/annrep 
 

1.4. Публични регистри на 
актовете, издавани при изпълнение 
на правомощията на председателя 
на Агенция за ядрено регулиране 
 

Електронен 
 
http://www.bnra.bg/bg/documents/public-registers 
 

2. Нормативни актове  
2.1. Закони Електронен 

http://www.bnra.bg/bg/documents/legislation/laws 
 

2.2. Подзаконови нормативни 
актове 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/documents/legislation/regulations 
 

2.3. Устройствен правилник Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/documents/legislation/rulesofproced 
 

2.4. Регулиращи ръководства 
 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/documents/legislation/manuals 
 

2.5. Проекти на нормативни актове 
заедно с мотивите, съответно - 
доклада и резултатите от 
общественото обсъждане на 
проекта 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/documents/legislation/draft-
legislation 
 

2.6. Конвенции и договори Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/documents/conventions 
 

2.7. Европейско законодателство 
 
 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/documents/euroleg 
 

3. Административни услуги  
3.1. Информация за ядрени 
съоръжения 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/facilities 
 



3.2. Информация за ИЙЛ Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/sir 
 

3.3. Аварийна готовност Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/sir 
 

4. Бюджетна информация 
 

 

4.1. Бюджетна процедура Електронен 
 

4.2. Проектобюджет Електронен 
 

4.3. Бюджет Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/documents/finance 
 

4.4. Отчети по изпълнението на 
бюджета 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/documents/finance 
 

4.5. Доклади от извършени 
проверки 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/documents/finance 
 

4.6. Плащания по СЕБРА по код за 
вид плащане за всеки работен ден 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/documents/finance 
 

5. Информация за обществени 
поръчки 

Профил на купувача 
http://www.bnra.bg/bg/procurement 
 

6. Конкурси за държавни 
служители 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/about/careers 
 

7. Информация за публикациите 
на АЯР 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/news/ 
 

8. Достъп до информация http://www.bnra.bg/bg/accessinf 
8.1. Данни за наименование, адрес, 
адрес на електронна поща, телефон 
и работно време на звеното, 
отговорно за приемане на 
заявленията за предоставяне на 
достъп до информация; 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/accessinf 
 

8.2. Годишен отчет за постъпилите 
заявления за достъп до обществена 
информация, включително данните 
за направените откази и причините 
за това 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/accessinf 
 

8.3. Инструкция за предоставяне на 
достъп до обществена информация 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/accessinf 
 

9. Предотвратяване и 
установяване на конфликт на 

интереси -декларации 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/documents/intdocuments 
 

10. Информация, която  



представлява обществен интерес 
10.1. Новини Електронен 

http://www.bnra.bg/bg/news/ 
 

10.2. Информация, която може да 
предотврати заплахи за живота, 
здравето и безопасността на 
гражданите или на тяхното 
имущество 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/news/ 
http://www.bnra.bg/bg/emergency/radgamma_background 
 

10.3. Опровержения на 
разпространена недостоверна 
информация, засягаща значими 
обществени интереси 

Електронен 

11. Информационни масиви и 
ресурси 

 

Публични регистри 

 Публичен регистър на 
издадените лицензии и 
разрешения от АЯР: 

Публичен регистър на издадените лицензии за 
експлоатация на ядрени съоръжения  

Публичен регистър на издадените разрешения 
за ядрени съоръжения 

Публичен регистър на издадените разрешения 
за ядрени съоръжения - 2016  

Публичен регистър на издадените лицензии за 
дейности с източници на йонизиращи лъчения  

Публичен регистър на издадените лицензии за 
дейности с източници на йонизиращи лъчения 
- 2016 г.  

Публичен регистър на издадените разрешения, 
свързани с дейности с източници на 
йонизиращи лъчения  

Публичен регистър на издадените разрешения, 
свързани с дейности с източници на 
йонизиращи лъчения - 2016 г.  

Публичен регистър на издадените лицензии за 
извършване на специализирано обучение  

  

Публичен регистър на 
удостоверенията за 
правоспособност, издадени от 
АЯР: 

Публичен регистър на издадените 
удостоверения за квалифициран експерт по 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/documents/public-registers 
 
 



радиационна защита  

Публичен регистър на удостоверенията за 
правоспособност на оперативен персонал в 
ядрени съоръжения  

Публичен регистър на удостоверенията за 
правоспособност на оперативен персонал в 
ядрени съоръжения - архив  

Публичен регистър на удостоверенията за 
правоспособност на ръководен персонал в 
ядрени съоръжения  

Публичен регистър на удостоверенията за 
правоспособност на ръководен персонал в 
ядрени съоръжения - архив  

  

Публичен регистър на 
удостоверенията за 
правоспособност, издадени от 
лица, на които са издадени 
лицензии за специализирано 
обучение за дейности в ядрени 
съоръжения 

 АЕЦ "Козлодуй" ЕАД  

  

Публичен регистър на 
удостоверенията за 
правоспособност, издадени от 
лица, на които са издадени 
лицензии за специализирано 
обучение за дейности с ИЙЛ: 

 АЕЦ "Козлодуй" ЕАД   
 Висше военноморско училище "Н. Й. 

Вапцаров", гр. Варна  
 Военномедицинска академия  
 Главна дирекция ПБЗН - 

Министерство на вътрешните работи  
 Институт за ядрени изследвания и 

ядрена енергетика при Българска 
академия на науките  

 Национален център по радиобиология 
и радиационна защита  

 Медицински унуверситет - Варна  

  

 
12. Административни услуги Електронен 

 



 


