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Приложение към Насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики 
 

Утвърдил: /п/ 
ЦАНКО БАЧИЙСКИ 
Председател на Агенцията за 
ядрено регулиране                     
 

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА АЯР ЗА 2022 г. 

Отговорно лице за координацията на антикорупционните мерки в АЯР е директорът на Дирекция “ОА” 
 

Корупционен риск – управление, разпореждане или разхождане на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки 

Идентифициран 
корупционен риск 

Описание на 
мярката 

Насоченост на 
мярката – 
организационен/ 
кадрови/ промени 
в нормативната 
уредба 

Крайна цел на 
мярката  

Срок за 
изпълнение 
и етапи 

Индикатор  Отговорно 
лице 

Изпълне
ние/ 
Неизпъл
нение 

Причини 
при 
неизпълнени
е 

Пропуски в 
действащите 
вътрешни 
инструкции и 
процедури за 
управлението и 
разходването на 
бюджетни 
средства, в това 
число относно 
обществените 
поръчки  

Преглед и 
анализ на 
действащите 
вътрешни 
инструкции и 
процедури за 
управлението и 
разходването на 
бюджетни 
средства, в това 
число относно 
обществените 
поръчки 

Промени в 
утвърдени 
вътрешни 
документи  

Откриване на 
пропуски в 
действащите 
вътрешни 
инструкции и 
процедури. 
Точно и ясно 
регламентиране на 
отговорности и 
задължения, 
свързани с 
контрола на 
бюджетни 
средства и 
недопускане на  

Постоянен Постигане на 
необходимата 
прозрачност и 
оптимизация при 
управлението на 
бюджетни средства 

Главен 
секретар 
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корупционни 
практики 

Корупционен риск – извършване на контролни дейности 

Идентифициран 
корупционен риск 

Описание на 
мярката 

Насоченост на 
мярката – 
организационен/ 
кадрови/ промени 
в нормативната 
уредба 

Крайна цел на 
мярката  

Срок за 
изпълнение 
и етапи 

Индикатор  Отговорно 
лице 

Изпълне
ние/ 
Неизпъл
нение 

Причини 
при 
неизпълнени
е 

Нарушения при 
възлагане на 
поръчки по ЗОП 

Преглед на 
досиета по 
обществени 
поръчки 

Мярката е с 
организационен 
характер 

Недопускане на 
нарушения по 
ЗОП 

Постоянен Представени 
доклади от 
извършени 
прегледи и анализи 

Директор на 
Д “ОА” 
Вътрешен 
одитор 

  

Възможност за 
корупция, поради 
обвързаности със 
заявители, 
лицензианти и 
титуляри на 
разрешения по 
ЗБИЯЕ 

Прилагане на 
ротационен 
принцип при 
инспекции 
(проверки) по 
ЗБИЯЕ 
(превантивен, 
текущ и 
последващ 
контрол). 

Мярката е с 
организационен 
характер 

Предотвратяване 
на корупционни 
практики 

Постоянен Извършени 
инспекции на 
ротационен 
принцип 

Директори 
на: 
- ГД “ЯБ” 
- Д “АОБ” 
- Д “РЗ” 
 

  

Несъответствие 
между 
констатирани 
нарушения и 
съставени актове 
за административ 
ни нарушения  

Административе
н контрол, 
съгласно 
действащите 
вътрешни 
процедури по 
прилагане на 
ЗБИЯЕ 

Мярката е с 
организационен 
характер 

Прилагане на 
административнон
аказателните 
разпоредби на 
ЗБИЯЕ при 
констатирани 
нарушения   

Постоянен Съответствие на 
броя на 
констатираните 
нарушения и 
съставените актове 
за административни 
нарушения 

Директори 
на: 
- ГД “ЯБ” 
- Д “АОБ” 
- Д “РЗ” 
 

  



3 
 

Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими, търгове 

Идентифициран 
корупционен риск 

Описание на 
мярката 

Насоченост на 
мярката – 
организационен/ 
кадрови/ промени 
в нормативната 
уредба 

Крайна цел на 
мярката  

Срок за 
изпълнение 
и етапи 

Индикатор  Отговорно 
лице 

Изпълне
ние/ 
Неизпъл
нение 

Причини 
при 
неизпълнени
е 

Корупционни 
условия при 
намеса на 
човешки фактор в 
процеса на 
преглед, анализ и 
оценка на 
документация, 
представена от 
заявители, 
лицензианти и 
титуряри на 
разрешения 

Прилагане на 
утвърдени 
вътрешни 
инструкции, 
процедури и 
правила 

Мярката е с 
организационен 
характер 

Предотвратяване 
на корупционни 
условия при 
намеса на 
човешки фактор в 
процеса на 
преглед, анализ и 
оценка на 
документация, 
представена от 
заявители, 
лицензианти и 
титуряри на 
разрешения  

Постоянен Издадени 
становища и 
контролни листове 
при прилагането на 
разрешителен 
режим по ЗБИЯЕ 
Издадени 
административни 
актове по ЗБИЯЕ 

Директори 
на: 
- ГД “ЯБ” 
- Д “АОБ” 
- Д “РЗ” 
 

  

Възможност за 
корупционни 
прояви при 
проверка на 
документация от 
един и същ 
инспектор и 
издаване на 
становища при 
прилагане на 
разрешителен 
режим по ЗБИЯЕ  

Насочване на 
преписките от 
началник-
отделите към 
различни 
инспектори 

Мярката е с 
организационен и 
кадрови характер 

Ефективно 
прилагане на 
нормативните 
изисквания, 
свързани с 
разрешителния 
режим по ЗБИЯЕ 

Постоянен Извършени анализи 
и оценки на 
представената 
документация от 
заявители, 
лицензианти и 
титуряри на 
разрешения, и 
изготвени 
становища от 
различни 
инспектори 

Директори 
на: 
- ГД “ЯБ” 
- Д “АОБ” 
- Д “РЗ” 
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Възможност за 
корупционни 
условия при 
намеса на 
човешкия фактор 
при подаване на 
документи, 
свързани с 
разрешителния 
режим по ЗБИЯЕ 

Подобряване на 
възможностите 
за електронно 
подаване и 
обработка на 
документи, 
свързани с 
разрешителния 
режим по 
ЗБИЯЕ 

Мярката е с 
организационен 
характер 

Ограничаване на 
намесата на 
човешкия фактор 
и улесняване на 
заявители, 
лицензианти и 
титуляри на 
разрешения   
 

Постоянен Постъпили и 
обработени 
документи по 
електронен път 

Директор на 
Д “ОА” 
 

  

Възможност за 
корупционни 
прояви, 
вследствие на 
намеса на 
човешки фактор, 
при водене на 
публичните 
регистри по 
ЗБИЯЕ 

Автоматизиране 
на процеса на 
въвеждане на  
данните в 
публичните 
регистри по член 
27 от ЗБИЯЕ 
чрез системата 
за електронни 
услуги  

Мярката е с 
организационен 
характер 

Предотвратяване  
намесата на 
човешкия фактор 
при водене 
публичните 
регистри по член 
27 от ЗБИЯЕ 

Постоянен Постъпила 
информация за 
несъответствие на 
издадени 
административни 
актове по ЗБИЯЕ и 
данни в публичните 
регистри  

Директори 
на: 
- ГД “ЯБ” 
- Д “РЗ” 
 

  

Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии  
НЕ Е ОТНОСИМО КЪМ ДЕЙНОСТТА НА АЯР 

Корупционен риск – празноти в закони и/или неясна нормативна уредба, водещи до противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове 

Идентифициран 
корупционен риск 

Описание на 
мярката 

Насоченост на 
мярката – 
организационен/ 
кадрови/ промени 
в нормативната 
уредба 

Крайна цел на 
мярката  

Срок за 
изпълнение 
и етапи 

Индикатор  Отговорно 
лице 

Изпълне
ние/ 
Неизпъл
нение 

Причини 
при 
неизпълнени
е 
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Противоречиво 
или неправилно 
тълкуване на 
нормативни 
изисквания за 
безопасно 
използване на 
ядрената енергия 
и йонизиращите 
лъчения и 
безопасно 
управление на 
РАО и ОЯГ  

Преглед на 
указанията и 
ръководствата, 
публикувани на 
интернет 
страницата на 
АЯР, свързани с 
безопасното 
използване на 
ядрената енергия 
и йонизиращите 
лъчения и 
безопасното 
управление на 
РАО и ОЯГ,  

Мярката е 
свързана с 
нормативната 
уредба в областта 
на ядрената 
безопасност и 
радиационната 
защита 

Предотвратяване 
на възможността 
за различно 
тълкуване на 
нормативните 
изисквания, 
свързани с 
безопасността на 
ядрените 
съоръжения и 
източниците на 
йонизиращи 
лъчения 

Веднъж на 
две години 
и при 
промяна на 
нормативни 
актове  за 
безопасно 
използване 
на ядрената 
енергия и 
йонизиращи
те лъчения и 
безопасно 
управление 
на РАО и 
ОЯГ  

Постъпили 
предложения за 
актуализиране на 
указанията и 
ръководствата, 
публикувани на 
интернет 
страницата на АЯР 

Главен 
секретар 
Директори 
на: 
- ГД “ЯБ” 
- Д “АОБ” 
- Д “РЗ” 
- Д “ОА” 

  

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства 

Идентифициран 
корупционен риск 

Описание на 
мярката 

Насоченост на 
мярката – 
организационен/ 
кадрови/ промени 
в нормативната 
уредба 

Крайна цел на 
мярката  

Срок за 
изпълнение 
и етапи 

Индикатор  Отговорно 
лице 

Изпълне
ние/ 
Неизпъл
нение 

Причини 
при 
неизпълнени
е 

Конфликт на 
интереси на 
служителите, 
които участват в 
квалификационна
та изпитна 
комисия на АЯР 
за издаване на 
удостоверения за 
правоспособност, 
съгласно 

Включване в 
квалификационн
ата изпитна 
комисия на 
служители, 
които са 
заявили, че не са 
в конфликт на 
интереси с 
лицата, подали 
заявление за 

Мярката е с 
организационен 
характер 

Обективност и 
безпристрастност 
при провеждане 
на провеждане на 
изпити за 
издаване на 
удостоверения за 
правоспособност 
по чл. 64, ал. 2, т. 
1 от ЗБИЯЕ 

Постоянен Протоколи от 
заседания на 
квалификационни 
изпитни комисии на 
АЯР 

Директор на 
ГД “ЯБ” 
Началник-
отдел “КК” 
 

  



6 
 

наредбата по чл. 
65 от ЗБИЯЕ 

издаване на 
удостоверения за 
правоспособност  

Мерки за публичност 

Идентифициран корупционен риск Описание на мярката Срок за изпълнение и етапи Отговорно лице Причини при неизпълнение 

Липса на публичност и прозрачност за 
дейностите, осъществявани от АЯР 
(лицензионна и инспекционна дейност, 
международно сътрудничество и др.) 

Регулярно публикуване 
на актуална информация 
за дейностите на АЯР с 
цел осигуряване на 
публичност и 
прозрачност  

Постоянен Главен секретар 
Директор на Д 
“ОА” 
 

 

Липса на прозрачност при 
предоставянето на информация, 
свързана с издаването на лицензии и 
разрешения по ЗБИЯЕ 

Поддържане на 
публичните регистри по 
член 27 от ЗБИЯЕ чрез 
системата за електронни 
услуги 

Постоянен Директори на: 
- ГД “ЯБ” 
- Д “РЗ” 
 

 

Липса на канали за получаване на 
сигнали за корупция 

Поддържане на раздел 
“Антикорупция” на 
интернет страницата на 
АЯР 

Постоянен Директор на Д 
“ОА” 
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Обучения 

Брой на проведените обучения  Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка 
тема служители с длъжността им  

Индикатор 

 Участие на служители от АЯР в обучения относно превенция и 
противодействие на корупцията в държавната администрация 

Придобиване на знания за превенция и 
противодействие на корупцията в държавната 
администрация 

 Обучение на новопостъпили служители в АЯР относно прилагането 
на антикорупционни мерки 

Придобиване на знания от новопостъпили 
служители относно прилагането на 
антикорупционни мерки 

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали 

Адрес E-mail адрес Телефонен номер Специални кутии, поставени в 
администрацията /описание на 
местонахождението/ 

Други 

гр. София 1574, бул. 
“Шипченски проход” № 69,  
деловодство на АЯР 

mail@bnra.bg 02/9406800 Кутия за сигнали в 
административната сграда на 
агенцията на бул. „Шипченски 
проход“ № 69, партер (във 
фоайето до деловодството на АЯР) 

Указания на 
сайта на АЯР  
за подаване на 
сигнали 

Мерки за защита на лицата, подали сигнали 
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Същност на мерките  Разширяване на правилата за защита на лицата, подаващи сигнали за корупция, в т.ч. анонимни сигнали и сигнали 
чрез защитена (криптирана) връзка, уреждането на забрани за разгласяване на информация от служителите, както и 
чрез предвиждането на отговорност за нарушаване на правилата за защита на лицата, подаващи сигнали, и за 
разгласяване на информация. 
 

 
 
  


