
  

 

   

Отчет за изпълнение целите на администрацията за 2021 г. 
 

Стратегическа цел 1: Осигуряване на високо ниво на ядрена безопасност и оптимизиране на радиационната защита чрез поддържане на актуална 
нормативна база и регулаторни изисквания в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, безопасно 
управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво и тяхното непрекъснато усъвършенстване и хармонизирането им с международни 
договори, европейско и национално законодателство, както и със стандартите за безопасност на МААЕ и документите на WENRA. 

1 2 3 4 5 6 7 
№ Цели   Дейности Очакван 

резултат 
Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

Текущо 
състояние 

 
/в края на 2021г./ 

Целево 
състояние 

 
 

1. Напълно постигната цел – 
100% 
2. Задоволително постигната цел 
– 50% и над 50% 
3. Незадоволително постигната 
цел – под 50% 

1.1 Осигуряване на 
високо ниво на 
ядрена 
безопасност и 
оптимизиране 
на 
радиационната 
защита чрез 
поддържане на 
актуална 
нормативната 
база  в областта 
на безопасното 
използване на 

Преглед на  
законодателството по 
прилагане на Закон за 
безопасно използване 
на ядрената енергия 
(ЗБИЯЕ) и 
нормативната рамка 
като цяло и 
хармонизирането му с 
международно, 
европейско и 
национално 
законодателство, 
действащи планове и 

Актуални нормативни 
актове в областта на 
безопасното използване 
на ядрената енергия и 
йонизиращите лъчения, 
и безопасното 
управление на 
радиоактивните 
отпадъци и 
отработеното гориво, 
хармонизирани с 
международно, 
европейско и 
национално 

Процент на 
изпълнение на 
програмата 
Текущо - 20% 

Процент на 
изпълнение на 
програмата 
Цел – 35% 

Задоволително постигната цел – 
50% и над 50% 
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ядрената 
енергия и 
йонизиращите 
лъчения, и 
безопасното 
управление на 
радиоактивнит
е отпадъци и 
отработеното 
гориво. 

стратегии в областта. 
 
 

законодателство, 
действащи планове и 
стратегии в областта. 

1.2 Осигуряване на 
високо ниво на 
ядрена 
безопасност и 
оптимизиране 
на 
радиационната 
защита чрез  
разработване и 
актуализиране 
на регулиращи 
ръководства. 

Преглед на 
съществуващата 
нормативна уредба и 
определяне на 
необходимостта от 
разработване на 
регулиращи 
ръководства и 
актуализиране на 
действащите 
регулиращи 
ръководства. 
 

Правилно разбиране от 
заявителите и 
лицензиантите на 
изискванията за 
осигуряване на 
безопасността и 
постигане на общ 
подход при 
обосноваване и 
осигуряване на 
безопасността.  
 

Процент на 
изпълнение на 
плана 
Текущо - 35% 

Процент на 
изпълнение на 
плана 
Цел – 35% 

Напълно постигната цел – 100% 
 

Стратегическа цел 2: Осигуряване на високо ниво на държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и безопасността на 
ядрените съоръжения 

1 2 3 4 5 6 7 
№ Цели  2021 Дейности Очакван 

резултат 
Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

Текущо 
Състояние 

 
/в края на 2021г./ 

Целево 
състояние 

 
 

1. Напълно постигната цел – 
100% 
2. Задоволително постигната цел 
– 50% и над 50% 
3. Незадоволително постигната 
цел – под 50% 
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2.1 Осигуряване на 
високо ниво на 
държавното 
регулиране на 
безопасното 
използване на 
ядрената 
енергия и 
безопасността 
на ядрените 
съоръжения. 
 

Изпълняване по 
систематичен начин 
на 
законоустановените 
функциите по 
контрола върху 
ядрените съоръжения 
чрез: 
 Извършване на 

периодични 
прегледи и и 
оценки на 
безопасността на 
ядрени 
съоръжения; 

 Своевременно 
издаване на  
лицензионни 
актове в 
съответствие с 
нормативните 
изисквания и 
целите на 
безопасност. 
 

Безопасно извършване 
на дейностите в 
ядрените съоръжения 
чрез: 
 
Извършване на 
прегледи  и оценки на 
безопасността; 
 
Своевременно 
издадени, изменени, 
подновени, прекратени 
и отнети лицензии, и 
разрешения. 
 

Процент на 
изпълнение на 
плана 
Текущо – 100% 

Процент на 
изпълнение на 
плана 
Цел – 100% 

Напълно постигната цел – 100% 

2.2 Осигуряване на 
високо ниво на 
контролната 
дейност в  
ядрени 
съоръжения. 

 Планиране и 
изпълнение на 
инспекционната 
дейност; 

 Регистриране на 
несъответствия 
при осигуряване 
на безопасността и 
предприемане на 

Осигуряване на 
непрекъснат контрол  
на всички  дейности в  
в ядрени съоръжения с 
цел осигуряване на 
безопасността и в 
съответствието  с 
нормативните 
изисквания. 

Процент на 
изпълнение на 
плана 
Текущо – 100% 

Процент на 
изпълнение на 
плана 
Текущо – 100% 

Напълно постигната цел – 100% 



4 

коригиращи 
действия; 

 Прилагане на 
принудителни 
мерки при 
необходимост. 
 

Стратегическа цел 3: Осигуряване на високо ниво на държавното регулиране на специализирано обучение по ЗБИЯЕ и издаване на 
удостоверения за правоспособност на физически лица, които осъществяват дейности, свързани с осигуряване и/или контрол на ядрената 
безопасност и радиационната защита в ядрени съоръжения, на инструктори на пълномащабни симулатори и квалифицирани експерти по 
радиационна защита. 

1 2 3 4 5 6 7 
№ Цели  2021 Дейности Очакван 

резултат 
Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

Текущо 
Състояние 

 
/в края на 2021г./ 

Целево 
състояние 

 
 

1. Напълно постигната цел – 
100% 
2. Задоволително постигната цел 
– 50% и над 50% 
3. Незадоволително постигната 
цел – под 50% 

3.1 Осигуряване на 
високо ниво на 
държавното 
регулиране на 
специализирано 
обучение по 
ЗБИЯЕ и 
своевременно 
издаване на 
заявените 
лицензии за 
специализирано 
обучение. 

Своевременно 
издаване на 
лицензии за 
специализирано 
обучение след 
преглед за 
съответствие с 
нормативните 
изисквания. 

Високо ниво на 
специализирано  
обучение по ЗБИЯЕ. 

Процент на 
произнасяне по 
подадените 
заявления  
Текущо - 100% 

Процент на 
произнасяне по 
подадените 
заявления   
Цел - 100% 

Напълно постигната цел – 100% 

3.2 Осигуряване на 1. Провеждане на Осигуряване на Процент на Процент на Напълно постигната цел – 100% 
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високо ниво на 
държавното 
регулиране при 
издаване на 
удостоверения за 
правоспособност  
на физически 
лица, които 
осъществяват 
дейности, 
свързани с 
осигуряване 
и/или контрол на 
ядрената 
безопасност и 
радиационната 
защита в ядрени 
съоръжения, на 
инструктори на 
пълномащабни 
симулатори и 
квалифицирани 
експерти по 
радиационна 
защита. 

квалификационни 
изпити в 
съответствие с 
графиците и 
заявките на 
лицензиантите. 
 
2. Издаване на 
удостоверения за 
правоспособност  на 
физически лица, 
които осъществяват 
дейности, свързани с 
осигуряване и/или 
контрол на ядрената 
безопасност и 
радиационната 
защита в ядрени 
съоръжения, на 
инструктори на 
пълномащабни 
симулатори и 
квалифицирани 
експерти по 
радиационна защита. 
 

необходимите високо 
квалифицирани лица  за 
изпълнение на 
дейности, свързани с 
осигуряване и/или 
контрол на ядрената 
безопасност и 
радиационната защита 
в ядрени съоръжения, 
на инструктори на 
пълномащабни 
симулатори и на 
квалифицирани 
експерти по 
радиационна защита. 
 

произнасяне по 
подадените 
заявления  
Текущо - 100% 

произнасяне по 
подадените 
заявления   
Цел - 100% 

3.3 Непрекъснато 
повишаване на 
квалификацията 
на служителите. 

1. Изготвяне на 
Годишен план за 
обучение на 
служителите на АЯР. 
 
2. Осигуряване на 
участия в обучения, 
семинари, курсове и 

Осигуряване на 
необходимия високо 
квалифициран състав 
от експерти на 
регулатора за 
изпълнение на 
държавното регулиране 
на дейностите и 

Процент на 
изпълнение на 
заявените 
квалификационн
и изпити 
Текущо - 100% 

Процент на 
произнасяне по 
подадените 
заявления   
Цел - 100% 

Напълно постигната цел – 100% 
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др. съоръженията. 
 
 

Стратегическа цел 4: Осигуряване на високо ниво на държавното регулиране на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и 
отработеното гориво. 

1 2 3 4 5 6 7 
№ Цели 2021 Дейности 

 
Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

Текущо 
състояние 
 
/в края на 2021г./ 

Целево 
състояние 

 
 

1. Напълно постигната цел – 
100% 
2. Задоволително постигната цел 
– 50% и над 50% 
3. Незадоволително постигната 
цел – под 50% 

4.1 Осигуряване на 
високо ниво на 
държавното 
регулиране на 
безопасното 
управление на 
радиоактивните 
отпадъци и 
отработеното 
гориво. 

Своевременно 
издаване на 
лицензии и 
разрешения в 
съответствие с 
нормативните 
изисквания и целите 
на безопасност. 
 

.Безопасно извършване 
на дейностите по 
управление на 
радиоактивните 
отпадъци и 
отработеното гориво 
и своевременно 
издаване на лицензии, и 
разрешения. 
 

Процент на 
изпълнение на 
плана за 
инспекционна 
дейност в ЯС.  
Текущо – 100% 

Процент на  
изпълнение на 
плана за 
инспекционна 
дейност в ЯС.  
Цел – 100% 

Напълно постигната цел – 100% 

4.2 Осигуряване на 
високо ниво на 
контролната 
дейност. 

 Планиране и 
изпълнение на 
инспекционната 
дейност и 
необходимите 
ресурси; 

 Регистриране на 
несъответствия 
при осигуряване 

Безопасно извършване 
на дейностите в 
ядрените съоръжения. 

Процент на 
изпълнение на 
плана за 
инспекционна 
дейност в обекти 
с ИЙЛ.  
Текущо 100% 

Процент на  
изпълнение на 
плана за 
инспекционна 
дейност в обекти 
с ИЙЛ.  
Цел – 100% 

Напълно постигната цел – 100% 
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на безопасността 
и предприемане 
на коригиращи 
действия; 

 Прилагане на 
принудителни 
мерки при 
необходимост. 
 

Стратегическа цел 5: Осигуряване на високо ниво на държавно регулиране на дейностите с йонизиращите лъчения и оптимизиране на 
радиационната защита. 

1 2 3 4 5 6 7 
№ Цели  2021 Дейности Очакван 

резултат 
Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

Текущо 
състояние 
 
/в края на 2021г./ 

Целево 
състояние 

 
 

1. Напълно постигната цел – 
100% 
2. Задоволително постигната цел 
– 50% и над 50% 
3. Незадоволително постигната 
цел – под 50% 

5.1 Осигуряване на 
високо ниво на 
държавно 
регулиране на 
дейностите с 
йонизиращите 
лъчения и 
оптимизиране на 
радиационната 
защита. 
 

Своевременно 
издаване на 
лицензии и 
разрешения в 
съответствие с 
нормативните 
изисквания и 
оптимизиране на 
радиационната 
защита. 
 

 
Безопасно извършване 
на дейностите с ИЙЛ, 
оптимизиране на 
радиационната защита 
и своевременно 
издаване на лицензии, 
разрешения и 
удостоверения за 
регистрация. 
 
 

Текущо – 100% 
 

Цел – 100% 
 
 
 

Напълно постигната цел – 100% 

5.2 Осигуряване на 
високо ниво на 

 .Планиране и 
изпълнение на 

Безопасно извършване 
на дейностите с ИЙЛ и 

Текущо – 100% 
 

Цел – 100% Напълно постигната цел – 100% 
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контролната 
дейност 

инспекционната 
дейност и 
необходимите 
ресурси; 

 Регистриране на 
несъответствия 
при осигуряване 
на безопасността 
и предприемане 
на коригиращи 
действия; 

 Прилагане на 
принудителни 
мерки при 
необходимост. 
 

в съответствието  с 
нормативните 
изисквания 

Стратегическа цел 6: Поддържане на ефективна система за аварийна готовност и реагиране в случай на ядрена или радиационна авария. 

1 2 3 4 5 6 7 
№ Цели  2021 Дейности Очакван 

резултат 
Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

Текущо 
състояние 
 
/в края на 2021г./ 

Целево 
състояние 

 
 

1. Напълно постигната цел – 
100% 
2. Задоволително постигната цел 
– 50% и над 50% 
3. Незадоволително постигната 
цел – под 50% 

6. Поддър
жане на 
ефективна 
система за 
аварийна 
готовност и 
реагиране в 
случай на 

 Поддържане на 
аварийния план; 

 Обучение на 
персонала;  

 Поддържане на 
авариен екип; 

 Поддържане на 
техническата 

Осигуряване на 
ефективна система за 
аварийна готовност и 
реагиране в случай на 
ядрена или 
радиационна авария 
чрез планиране и  
провежданите 

Процент на 
проведените 
конкурси. 
Текущо – 100% 

Процент на 
проведените 
конкурси. 
Цел – 100% 

Напълно постигната цел – 100% 
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ядрена или 
радиационна 
авария. 

 

инфраструктура за 
аварийно 
реагиране; 

 Координация с 
компетентните 
ведомства. 

 Международни 
споразумения. 
 

периодични 
тренировки и учения. 
 

Стратегическа цел 7: Ефективна координация при изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от Споразумението 
между Република Австрия, Кралство Белгия, Кралство Дания, Република Финландия, Федерална република Германия, Гръцката република, 
Ирландия, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Португалската република, Кралство Испания, 
Кралство Швеция, Европейската общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ) и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за прилагане на 
чл. III (1) и (4) от Договора за неразпространение на ядреното оръжие, както и по Допълнителния протокол към него. 

1 2 3 4 5 6 7 
№ Цели  2021 Дейности Очакван 

резултат 
Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

Текущо 
състояние 

 
/в края на 2021г./ 

Целево 
състояние 

 
 

1. Напълно постигната цел – 
100% 
2. Задоволително постигната цел 
– 50% и над 50% 
3. Незадоволително постигната 
цел – под 50% 

7. Ефективна 
координация 
при 
изпълнението 
на 
задълженията 
на Република 
България, 
произтичащи 
от 
Споразумение

 Събира и предоставя 
на Международната 
агенция по атомна 
енергия и на 
Европейската 
комисия 
необходимата 
информация, 
включително чрез 
извършване на 
проверки; 

Изпълнението на 
задълженията на 
Република България, 
произтичащи от 
Споразумението за 
прилагане на чл. III 
(1) и (4) от Договора 
за 
неразпространение 
на ядреното оръжие, 
както и по 

Процент на 
изпълнение 
Текущо – 100% 

Процент на 
изпълнение 
Цел – 100% 

Напълно постигната цел – 100% 
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то за 
прилагане на 
чл. III (1) и (4) 
от Договора 
за 
неразпростра
нение на 
ядреното 
оръжие, както 
и по 
Допълнителн
ия протокол 
към него. 

 Осигурява  
провеждането на 
инспекции на 
територията на 
Република България 
от инспекторите на 
Международната 
агенция по атомна 
енергия и 
инспекторите на 
Европейската 
комисия, 
включително 
осигуряването на 
достъп; 

 Осъществява 
взаимодействие с 
компетентния орган 
по Закона за 
експортния контрол 
на продукти, 
свързани с отбраната, 
и на изделия и 
технологии с двойна 
употреба във връзка с 
обмена на 
информацията, 
отнасяща се до 
споразумението и 
допълнителния 
протокол към него. 

Допълнителния 
протокол към 

Стратегическа цел 8: Осигуряване на високо ниво на международното сътрудничество и ефективна кординация при изпълнение на задълженията 
по международни споразумения и хармонизиране на националното с европейско законодателство. 
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1 2 3 4 5 6 7 
№ Цели  2021 Дейности Очакван 

резултат 
Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

Текущо 
състояние 

 
/в края на 
2021г./ 

Целево 
състояние 

 
 

1. Напълно постигната цел – 
100% 
2. Задоволително постигната цел 
– 50% и над 50% 
3. Незадоволително постигната 
цел – под 50% 
 

8.1 Осигуряване 
на високо 
ниво на 
международн
о 
сътрудничест
вo  и 
ефективна 
кординация за 
обезпечаване 
изпълнение 
на 
задълженията 
по 
международн
и  
споразумения, 
конвенции и 
европейско 
законодателст
во в областта 
на ЯБ и РЗ. 

 Представяне на 
Актуализиран План 
за действие по 
Тематичната 
проверка по линия на 
ENSREG на тема 
Управление на 
стареенето; 

 Представяне на 
Национален доклад 
по Директива 
2011/70/ЕВРАТОМ 
за създаване на рамка 
на Общността за 
отговорно и 
безопасно 
управление на 
отработено гориво и 
радиоактивни 
отпадъци; 
Представяне на 
финален доклад по 
Стрес -тестовете  по 
линия на ENSREG. 

 

Високо ниво на 
международното 
сътрудничество за 
осигуряване на 
безопасността и  
постигане на пълна 
отчетност по 
задълженията за 
годината по 
международни 
конвенции, 
споразумения, 
европейско 
законодателство. 

Процент на 
изпълнение 
Текущо – 100% 

Процент на 
изпълнение 
Цел – 100% 

Задоволително постигната цел – 
50% и над 50% 
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8.2 Високо ниво 
на 
международн
ото 
сътрудничест
во и участие 
на България в 
международн
ите 
организации 

 Организиране на 
подготовката и 
участието на 
ръководството и 
представителите на 
АЯР в сесиите и 
заседанията на 
ръководните и 
работни органи на 
международните 
организации; 

 Обезпечение на 
ефективно 
изпълнение на 
дейностите на МААЕ 
по линия на 
програмата за 
Техническо 
сътрудничество. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постоянен  
  по Програмата за 

техническо 
сътрудничество 
2020-21 г. 

 по Програмата за 
Техническо 
сътрудничество на 
МААЕ за 2022 г.-
2023 г. 

Процент на 
изпълнение 
Текущо – 70% 

Процент на 
изпълнение 
Цел – 100% 

Задоволително постигната цел – 
50% и над 50% 
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Стратегическа цел 9: Повишаване качеството на административните услуги и привеждане на предоставянето на административни услуги в 
съответствие с общата рамка на електронното управление на Р България и нормативните изисквания за предоставянето им, както и на 
актуализираната Пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-
2023 

1 2 3 4 5 6 7 
№ Цели  2021 Дейности Очакван 

резултат 
Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

Текущо 
състояние 

 
/в края на 2021г./ 

Целево 
състояние 

 
 

1. Напълно постигната цел – 
100% 
2. Задоволително постигната цел 
– 50% и над 50% 
3. Незадоволително постигната 
цел – под 50% 

9.1 Привеждане 
на 
администрати
вните услуги 
в 
съответствие 
с  общата 
рамка на 
електронното 
управление на 
Р България и 
нормативните 
изисквания за 
предоставянет
о им. 
 

Планиране, анализ и 
привеждане на 
Системата за 
електронни услуги в 
съответствие с 
националната рамка в 
областта. 
 

Повишаване 
удовлетвореността на 
ползвателите на 
административни 
услуги. 

Процент на 
изпълнение 
Текущо –70 % 

Процент на 
изпълнение 
Цел – 100% 

Задоволително постигната цел – 
50% и над 50% 
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9.2 Усъвършенст
ване на 
Интегриранат
а системата за 
управление 
(ИСУ) на 
АЯР. 

1. Изпълнение на 
плана за коригиращи 
действия по 
обобщения доклад от 
контролен одит. 
 
2. Актуализиране на 
Интегрираната 
системата за 
управление на АЯР в 
съответствие с 
измененията в ЗБИЯЕ 
през 2020 г. и 
Устройствения 
правилник на АЯР от 
2021 г. 

Съгласно План за 
актуализиране на ИСУ 
за 2020 г. 
 

Процент на 
изпълнение 
Текущо – 60% 

Процент на 
изпълнение 
Цел – 100% 

Задоволително постигната цел – 
50% и над 50% 

9.3 Подобряване 
на процеса по 
управление на 
обществените 
поръчки 

Планиране и 
провеждане на 
обществени поръчки  
 

Ефективно, ефикасно и 
законосъобразно 
разходване на 
бюджетните средства 
при възлагане и 
изпълнение на 
договорите за 
обществени поръчки. 

Процент на 
изпълнение 
Текущо – 60% 

Процент на 
изпълнение 
Текущо – 100% 

Задоволително постигната цел – 
50% и над 50% 

Стратегическа цел 10: Открито управление чрез поетапно публикуване в интернет на информационни масиви и ресурси 

1 2 3 4 5 6 7 
№ Цели  2021 Дейности Очакван 

резултат 
Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

Текущо 
състояние 

 
/в края на 2021г./ 

Целево 
състояние 

 
 

1. Напълно постигната цел – 
100% 
2. Задоволително постигната цел 
– 50% и над 50% 
3. Незадоволително постигната 
цел – под 50% 
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10 Открито 
управление 
чрез поетапно 
публикуване в 
интернет на 
информацион
ни масиви и 
ресурси 

Анализ на 
информационни 
масиви и ресурси с 
цел поетапното 
публикуване на 
Портала за отворени 
данни на публичната 
информация, 
събирана, създавана и 
поддържана от АЯР, в 
отворен формат, 
позволяваща 
повторната й 
употреба. 

Публикуване на 
Портала за отворени 
данни на публичната 
информация, събирана, 
създавана и 
поддържана от АЯР, в 
отворен формат, 
позволяваща 
повторната й употреба. 
Повишаване  
информираността и 
удовлетвореността на 
ползвателите на 
административни 
услуги, гражданите, 
бизнеса и обществото 
като цяло. 

Процент на 
изпълнение 
Текущо – 80% 

Процент на 
изпълнение 
Цел – 100% 

Задоволително постигната цел – 
50% и над 50% 

 
 
 
Утвърждавам, 

 
ЦАНКО БАЧИЙСКИ 
Председател на Агенцията за ядрено регулиране 
 
Съгласували: 
 
Борислав Станимиров, зам.-председател 

  Алексей Алексиев, зам.-председател 
 
Теодора Рибарска, главен секретар 
 
Изготвил: по електронен път 
Илияна Райчева, главен юрисконсулт 


