
ПОКАНА 

за подбор на членове на „Експертен съвет за ядрена енергетика“ към Света на 
директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД) 

I. Обща информация 

С Решение по т I.8 от Протокол № 60-2022/17.08.2022 г. на Съвета на директорите на 
БЕХ ЕАД е създаден „Експертен съвет за ядрена енергетика“ към Съвета на 
директорите на БЕХ ЕАД. 

Задачите и функциите на „Експертен съвет за ядрена енергетика“ са следните:  

Съвета подпомага работата на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД чрез външна 
експертна оценка по отношение на поддържането и развитието на ядрения енергиен 
сектор на България. Тази задача Съветът може да реализира чрез: 

- разработване и предоставяне на становища по политики за развитие; 

- разработване и предоставяне на становища във връзка с процеса по 
диверсификация; 

- анализ на информация и разработване на становища във връзка с различни ядрени 
технологии, тяхната технологична зрялост (апробираност), безопасност, техническа 
и др. ефективност и приложимост; 

- разработване и представяне на становища по конкретни теми/проблеми, свързани 
с необходимостта от вземане на информирани и/или стратегически решения от 
страна на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, свързани със статуса на ядрените 
съоръжения, потенциала за развитие на ядрени проекти и перспективите за това; 

- предложения за прилагане в БЕХ ЕАД (като корпоративен център) и в „АЕЦ 
Козлодуй“ ЕАД (като ядрен оператор) на добри (вкл. корпоративни) практики от 
опита на световната ядрена общност; 

- разработване на предложения за нормативни промени (на национално и 
европейско ниво) и/или разработване на становища по такива проекти; 

- консултиране на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД по въпроси, свързани с 
експлоатация на ядрени технологии, развитие на ядрения сектор и други. 

 

Съветът съдейства при подготовката на Национални стратегии в областта на 
енергетиката (ядрена част) и в областта на управлението на отработено ядрено гориво и 
радиоактивни отпадъци (ОЯГ и РАО). 

Съветът може да съдейства за разпространяването и обмена на информация и опит, 
включително и международен, между различни специалисти в областта на ядрената 
енергетиката. 

 



Възлагането на конкретни дейности ще се осъществява по съответния ред, след 
решение на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. 

Членовете на експертния съвет се назначават с Решение на Съвета на директорите 
на БЕХ ЕАД, след проведена  конкурсна процедура, за срок от 3 години и имат право да 
бъдат преизбирани веднъж. 

Членовете на експертния съвет могат да бъдат освободени предсрочно с решение на 
Съвет на директорите на БЕХ ЕАД в случай на неспазване на правилата за работа на 
Съвета и/или при констатиране на действия, уронващи престижа/корпоративния имидж 
на БЕХ ЕАД. 

Настоящата конкурсна процедура се провежда за избор на 5 (пет) броя членове, като 
не повече от трима трябва да са български граждани, а останалите е необходимо да са 
граждани на други държави членки на Европейския съюз, на държава-страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство и/или на Конфедерация 
Швейцария. 

В конкурсната процедура не се допуска участието на граждани на Руската 
Федерация, на основание Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за 
изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на 
действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. 

II. Изискванията към членовете на „Експертен съвет за ядрена енергетика“ са 
следните:  
До участие в конкурс/подбор за членове на „Експертен съвет за ядрена енергетика“ 

към Света на директорите на БЕХ ЕАД се допуска лице, което:  
 

1. е български гражданин или гражданин на друга държава-членка на Европейския 
съюз, на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, или на Конфедерация Швейцария; 

2. не работи на трудов договор и/или договор за управление и контрол в БЕХ ЕАД, в 
дружествата от БЕХ Група или националния независим ядрен регулатор – Агенция 
за ядрено регулиране, нито изпълнява договор с „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за 
консултиране и/или изпълнение на задачи в областта на посочените в Раздел I 
основни задачи и функции на Съвета; 

3. не е свързано лице с член на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД и/или с член на 
Съвета на директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. „Свързани лица“ са съпрузите или 
лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по 
съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен 
включително; 

4. не е осъждано с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, 
чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а 
и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс и няма парични задължения за данъци и 
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към община 
на територията на Република България или към данъчните власти на държавата, в 
която е резидент. 

5. не е поставено под запрещение; 



6. има завършено висше образование, степен „Магистър“ в някоя от следните 
професионални области: 
- технически науки – машинно инженерство; електротехника, електроника и 
автоматика; енергетика; материали и материалознание и/или  
- природни науки - физически и/или химически науки; 

7. има кумулативно или алтернативно минимум 15 години, от които поне 10 на 
експертни позиции и/или ключови роли с функции/отговорности по: 
- експлоатация, безопасност, поддръжка, ЯГЦ, управление на доставките, извеждане 
от експлоатация, лицензиране и лицензионни процедури в действаща ядрена 
централа и/или 
- в научно-изследователска/преподавателска и/или развойна дейност и/или 
- в независим национален или международен надзорен орган в областта на ядрената 
енергетика и/или 
- опит в провеждането на международни мисии/проверки от страна на 
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и/или Световната асоциация на 
ядрените оператори (WANO) - като част от екипа на мисията/проверката (от 
проверяващата или проверяваната страна/организация). 

8. е с безупречна професионална репутация, с международно признат опит, авторитет и 
познания за националното и международно законодателство и стандарти в областта 
на ядрената енергетика. 

 

III. Необходими документи за участие в конкурса/подбора: 
 
 Заявление (свободен текст) до БЕХ ЕАД, за участие в конкурс/подбор 

за членове на „Експертен съвет за ядрена енергетика“ към Съвета на 
директорите на БЕХ ЕАД. В заявлението се отбелязват имената на 
кандидата, телефон и/или електронна поща за контакт, както и опис на 
всички приложени документи; 

 Автобиография с подробно посочване на трудовия, служебния или 
осигурителния стаж, придружена от заверени копия на документи за 
удостоверяването му – трудова и/или служебна и/или осигурителна 
книжка (или друг документ удостоверяващ професионален опит); 

 Копия от документи за завършено висше образование, придобитата 
образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация 
и правоспособност; 

 Копия от свидетелства, сертификати, удостоверения, референции и 
други документи, които биха дали предимство на кандидата, с оглед 
функциите и задачите на Съвета. 

 Декларация по образец относно наличие/липса на обстоятелствата по 
раздел II т. 1-5 на Поканата – Приложение № 2; 

 Декларация по образец за ангажираност през периода на заемане на 
функцията – Приложение № 3. 
 

IV. Място, срок и условия за подаване на документите: 



Документите за кандидатстване се подават в деловодството на „Български 
енергиен холдинг“ ЕАД, на адрес: гр. София, п.к. 1000, район Оборище, ул. 
„Веслец“ № 16, в запечатан непрозрачен плик с не нарушена цялост и с надпис 
„За участие в конкурс/подбор за членове на „Експертен съвет за ядрена 
енергетика“ към Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ 
ЕАД“. На плика се отбелязват името на кандидата, адрес за кореспонденция, 
телефон и имейл адрес за връзка. 
Срокът за подаване на документи за участие е 30 (тридесет) дни от деня 
следващ датата на публикуване на Поканата на интернет сайта на БЕХ ЕАД. 

 
V. Етапи за провеждане на конкурса/подбора: 

Конкурсът/Подборът ще се проведе на два етапа: 
– Подбор по документи; 
– Интервю с допуснатите кандидати. 
 
Етап 1 - Подбор по документи 
Комисия, назначена от Изпълнителния директор на БЕХ ЕАД, извършва 
предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички 
изискуеми документи и проверка на съответствието им с обявените 
изисквания). 
До участие в следващ етап от конкурса/подбора се допускат лицата, които са 
представили всички необходими документи и които отговарят на обявените 
изисквания. 
За резултатите от Етап 1 допуснатите и недопуснатите кандидатите ще бъдат 
уведомени на посочения в заявлението електронен адрес. 
На допуснатите кандидати се указва дата и час за провеждане на интервю. 
 
Етап 2 - Интервю 
Интервюто е присъствено. При невъзможност от страна на кандидата за 
физическо присъствие, по обективни причини, се допуска участие в 
интервюто и онлайн – чрез приложението за видео-конферентни разговори 
Zoom, или друго избрано от Комисията приложение. 
 
Кандидатите се уведомяват за резултатите от интервюто на посоченият от тях 
в заявлението електронен адрес след Решение на Съвета на директорите на 
БЕХ ЕАД, с което се определят членовете на експертния съвет. 
 


