
 
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за 

сферата на дейност на Агенцията за ядрено регулиране през 2021 г. 
 

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 
html  
pdf 
 

1.2.Структура на администрацията, функции 
на отделните звена 

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

1.3.Стратегически и оперативни актове за 
дейностите  

 декларация за политика 
 годишни цели 
 отчет за изпълнение на целите 

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

1.4.Годишни доклади на Агенцията за ядрено 
регулиране 
 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/documents/annrep 
html  
pdf 
 

1.5. Доклади с предприети мерки в 
изпълнение на задължения по конвенции 
 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/documents/conventions/repo
rts 
html  
pdf 
 

1.6. Доклади за прилагането на Европейското 
законодателство  

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/documents/conventions/repo
rts 
html  
pdf 
 

1.7.Публични регистри на актовете, издавани 
при изпълнение на правомощията на 
председателя на Агенция за ядрено 
регулиране 
 
Регистри:  

 Публичен регистър на издадени 
удостоверения за правоспособност на 
лица, които осъществяват дейности, 
свързани с осигуряване и/или контрол 
на ядрената безопасност и 
радиационната защита в ядрени 
съоръжения 

Електронен  
http://www.bnra.bg/bg/accessinf/publicreg 
html  
pdf 



 Публичен регистър на издадени 
удостоверения за правоспособност за 
квалифицирани експерти по 
радиационна защита 
 

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

 Публичен регистър на издадени 
разрешения за дейности с източници 
на йонизиращи лъчения 
 

 Публичен регистър на издадени 
лицензии за специализирано обучение 
 

 Публичен регистър на издадени 
лицензии за експлоатация и 
извеждане от експлоатация на ядрени 
съоръжения 
 

 Публичен регистър на издадени 
разрешения за ядрени съоръжения 
 

 Публичен регистър на издадени 
удостоверения за регистрация 
 

 Публичен регистър на подадени 
уведомления 

 
1.8. Контакт 
Данни за наименование, адрес,  
адрес на електронна поща,  
телефон и работно време 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/about/contact 
html  
pdf 
 

 
2. Нормативни актове 

 

 

2.1. Закони Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/documents/legislation/laws 
html  
pdf 
 

2.2. Подзаконови нормативни актове Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/documents/legislation/regula
tions 
html  
pdf 
 

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



html  
pdf 
 

2.4. Регулиращи ръководства 
 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/documents/legislation/manu
als 
html  
pdf 
 

 
2.5. Проекти на нормативни актове заедно с 
мотивите/доклада, предварителна оценка на 
въздействието на проекта на нормативен акт 
и становище на дирекция „Модернизация на 
администрацията“ по предварителната 
оценка на въздействието.  
Справка с резултатите от обществените 
консултации. 
 
 

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

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

2.7. Европейско законодателство 
 
 

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

 
3. Административни услуги 

Административен регистър 
http://iisda.government.bg/adm_services/services/fr
om_central_administrations?search=1&subSectionI
d=133 
html  
pdf 
 

3.1 Е-услуги  
 
Електронно заявление за издаване на 
лицензия или разрешение 
 
Удостоверения за правоспособност - за 
длъжност 

 

Електронен 
http://www.bnra.bg/eservices 
html  
pdf 

3.2 Административно обслужване 
 
Харта на клиента 
 
Етичен кодекс 
 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/about/admservice 
html  
pdf 

3.3 Източници на йонизиращи лъчения Електронен 



(ИЙЛ) 
 
Указания и процедури 
 
Заявления  
 
Анкетни листа 
 
Заповеди 
 
Платежни нареждания 
 
Събития с радиоактивни източници 
 
Регистрация на дейности по чл. 56, ал. 3 от 
Закона за безопасно използване на ядрената 
енергия 
 
Уведомление за дейности по чл. 56, ал. 2 от 
Закона за безопасно използване на ядрената 
енергия 
 

http://www.bnra.bg/bg/sir 
html  
pdf 

 
4. Бюджетна информация 

 

 

4.1. Бюджетна процедура Електронен 
https://www.minfin.bg/bg/1475 
html  
pdf 
 

4.2. Проектобюджет Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/documents/finance/finance 
html  
pdf 
 

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

4.4. Отчети по изпълнението на бюджета Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/documents/finance 
html  
pdf 
 

4.5. Доклади от извършени проверки Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/documents/finance 
html  
pdf 
 

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

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



html  
pdf 
 

 
5. Информация за обществени поръчки 

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

 
6. Конкурси за държавни служители 

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

 
7. Информация за публикациите на АЯР 

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

 
8. Достъп до информация 

 
http://www.bnra.bg/bg/accessinf 
html  
pdf 
 

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 
html  
pdf 

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

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

8.3. Инструкция за предоставяне на достъп 
до обществена информация 

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

8.4.Списъци на категориите информация 
подлежаща на публикуване в интернет за 
сферата на дейност на Агенцията за ядрено 
регулиране 
 

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

 
9. Предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси –декларации 

 Декларации на служителите на АЯР 
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от 
ЗПУКИ  

 
 Декларации на служителите на АЯР 

по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от 

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



ЗПУКИ  
 

 Декларации на служителите на АЯР 
по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ 

 
 Декларации на служител на АЯР по 

чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ  
 

 Публичен регистър на подадените 
декларации по чл. 35 от Закона за 
противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобито 
имущество 

 
 

10. Информация, която представлява 
обществен интерес 
 

 

10.1. Новини Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/news/ 
html  
pdf 
 

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/emergency/radgamma_back
ground 
html  
pdf 
 

10.3. Аварийна готовност Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/emergency 
html  
pdf 
 

11. Информационни масиви и ресурси 
 

 

11.1. Информация за ядрени съоръжения Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/facilities 
html  
pdf 
 

11.2. Информация за ИЙЛ Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/sir 
html  
pdf 
 

 
12. Бюлетин за гама-фона  

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/emergency/radgamma_back
ground 
html  
pdf 



 
 

13. Събития с радиоактивни източници 
 

Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/sir/rs-events 
html  
pdf 
 

14. Събития в ядрени съоръжения Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/facilities/npp-events 
html  
pdf 
 

15. Антикорупция Електронен 
http://www.bnra.bg/bg/anticorruption 
html  
pdf 
 

16. Описание на информационните 
масиви и ресурси, използвани от 
администрацията 

Електронен 
http://www.bnra.bg/sitemap 
html  
pdf 
 

 


