
Специфика на системата за управление на  

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД  



Система за управление на  

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД  

• Системата за управление интегрира 

всички аспекти на управление и 

осигурява съгласуваност при 

изпълнение на изискванията за 

безопасност, здравословни и 

безопасни условия на труд, околна 

среда, сигурност, качество и 

икономика, така че да се гарантира 

най-висок приоритет на 

безопасността. 
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Система за управление на  

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД  

 СУ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е изградена с отчитане 

спецификата на организационната структура и 

управлението на Дружеството, реално протичащите 

процеси и добри практики, и е ориентирана към бъдещо 

развитие, с участието на целия персонал. 

Допълнителните изисквания интегрирани в ситемата за 

управление ,които я отличават от общо индустриалните 

изисквания на масовите системи за управление са: 

  Приоритет на ядрената безопасност 

 Култура на безопасност 

 Управление на знанията в т.ч извличане и съхранение на „скрити знания”  

 Периодичните самооценки  

 Прилагане на „ степенуван подход” към продуктите и дейностите 

 Прилагане на „консервативен подход” при вземане на решение 

 Възможности  за самообучение на СУ и формиране визия на „лидерите” и 

„професионалните работници в атомната енергетика” 
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Структура на системата за управление – 

подсистеми /модели/ 
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Колко? 

Как?Кога?  

На кого? 

В какъв 

вид? 

Какво? 

Къде? Кой? 

Защо? 
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Портал 



Интегрирана система за управление 

 

Единна система за 

управление,  

при която се прилагат 

едновременно 

изискванията на няколко 

стандарта, спецификации и 

принципи.  
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Интегрирана система за управление 
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GS-R-3 
ISO 

9001 

OHSAS 

18001  
ISO 

14001 

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД  

• СУ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е 

изградена в съответствие с  

GS-R-3 “Система за управление 

на съоръжения и дейности” с 

отчитане на изискванията на 

БДС EN ISО 9001 “Системи за 

управление на качеството. 

Изисквания.”, ISO 14001:2004 

“Системи за управление на 

околната среда и OHSAS 18001 

“Системи за управление на 

здравето и безопасността при 

работа”. 
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
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ПРОДУКТ,  
който отговаря на  

всички изисквания: 

 Безопасност – БЗР –  

Околна среда –  

Сигурност – Качество – 

 Икономика – Други 

Модел на 

системата за 

управление 

Култура  

на  

БЕЗОПАСНОСТ 

МААЕ  

Изисквания на  

стандарти за 

безопасност 

Изисквания   

на заинтересо-

ваните страни 

Изисквания  на 

др. стандарти и 

приложими НТД 

Законоустановени  

Изисквания  



Култура на безопасност - Принципи 
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Културата на безопасност 

като динамичен, 

непрекъснат  

процес 

Ангажиране и уважение 

към всеки член на 

персонала 

Култура  
на  

Безопасност 

Фокусиране върху 

по-дълбоките нива 

на културата  

(модел на айсберга) 



Лидерът спомага за изграждане визията на  

„Професионалните работници в атомната енергетика” 
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Консервативен  

подход 

Степенуван  

подход 

Управление на  

организационните 

промени  

Самооценка  

Управление на  

знанията  

Приоритет на  

ядрената  

безопасност 

Формиране на  

визията 

Култура на  

безопасност 

 

 
Система за 

управление  



Култура на безопасност 

 Осигуряване на общо разбиране 

на ключовите аспекти на 

културата на безопасност вътре в 

организацията;  

 Усилване отношението за учене 

и задаване на въпроси на всички 

нива на организацията;  

 

 Осигуряване на средствата чрез 

които организацията поддържа 

индивидите и групите при 

изпълняването на техните 

задачи успешно, имайки 

предвид взаимодействието 

между индивидите, 

технологията и организацията;  

 Осигуряване на средствата чрез 

които организацията 

непрекъснато се опитва да 

развива и подобрява нейната 

култура на 
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 Системата за управление е 

средата за поддръжане и 

развитие на висока култура на 

безопасност чрез:  
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Процеси в АЕЦ Козлодуй 
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БД ”Процеси на СУ” 

 



Нива на моделиране 
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Степенуван подход 

• Това е системен метод за прилагане изискванията на СУ към продукт (оборудване, 

конструкция, система, компонент, услуга) или дейност от процес, съизмерими с 

относителната важност, сложност, променливост, напреднал етап на развитие на 

дадена технология и потенциално влияние върху безопасността, качеството, околната 

среда, ЗБУТ, производителността, разходите и очакванията на заинтересованите 

страни. 

• Рискът е основно съображение при определяне на степента, в която се прилагат 

контролните мерки, произтичащи от използване на степенувания подход. Той 

представлява количествена и качествена оценка на потенциалното въздействие върху 

целите на организацията, за които се отчита както вероятността дадено събитие да 

причини щети или загуби, така и последствията от тях. Рискът носи момент на 

несигурност на резултата от дадена дейност (независимо дали е позитивен или 

негативен), който може да окаже влияние на преките цели, свързани с безопасността 

или икономическите аспекти на дейностите.  

• Определeни са се четири класа по качество 

 



Определяне класовете по качество 
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Класове по 
качество  

Класове по 
безопасност 

Клас по 
безопасност 4 

Клас по 
безопасност 3 

Клас по 
безопасност 2 

Клас по 
безопасност 1 

Клас по  
качество 4 

Клас по  
качество 3 

Клас по  
качество 2 

Клас по  
качество 1 
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Показатели 

• Показателите са управленски инструменти за контрол и управление в 

Дружеството. Използват се за проследяване на процесите във времето и 

съпоставянето им с предходни периоди. Показателите за изпълнение са 

измерими критерии, посредством които се следи за степента на изпълнение 

на целите на процеса. 

 

 

 Фиг. Модел на Показатели 

Показатели в АЕЦ
Козлодуй

Ефективна
експлоатация

Безопасна
експлоатация с
ниско ниво на...

Положително
отношение към
безопасността

Управление на
финансовите и
материалните...

Квалификация и
управление на

персонала

Обществена
приемливост към
“АЕЦ Козлодуй”...

Обобщени показатели



Подобряване на СУК 
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Непрекъснато 
подобрение 

Отговорност 
на 

ръководството 

Измерване, 
анализ и 

подобрение 

Създаване на 
продукт 

Управление  
на ресурсите 

Изисквания  

на  

клиентите 

Удовлетворяване  

на  

клиентските 

изисквания 

 

 

 

Продукт 



Обозрими цели на  

системата за управление 
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 Осигуряване на един-единствен 

източник на информация за процесите 

(през ARIS портала); 

 Поддържане на нформацията в 

актуално състояние; 

 При ползването  всичко да бъде  лесно 

и разбираемо. 

 Ползване на натрупания опит и добрите 

практики; 

 Създаване на приятелска атмосфера за 

самостоятелно обучение и 

усъвършенстване на СУ и служителите 

чрез използване на ARIS PORTAL. 

 

В крайна сметка с изградената система 

за управление и нейното подобряване 

целим постигане на следното:  



Предстоящо 
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 Интегриране на изискванията 

за сигурност на 

информацията; 

 Развитие на възможностите 

на системата за управление 

за самообучение и оформяне 

визията на “професионалния 

работник в атомната 

енергетика”, повишаване на 

културата на безопасност и 

лидерските умения на 

ръководния персонал. 

 

Разработване и моделиране на подпроцес 

”Управление на технологичното стареене ” 

(мисия SALTO); 

Привеждане на системата за управление с 

изискванията на ISO 9001:2015 (с акцент към 

управлението на риска); 




