ПОЛИТИКА

ПО УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА
НА “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД
Като титуляр на лицензиите за експлоатация на ядрени съоръжения “АЕЦ Козлодуй” ЕАД носи
пълната отговорност за осигуряването и управлението на безопасността на ядрените съоръжения.
Висш приоритет за Дружеството е ядрената безопасност и радиационна защита в условията на
дългосрочна експлоатация на ядрените съоръжения в съответствие с лицензиите, издадени от
Агенцията за ядрено регулиране.

ЦЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО
ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА БЕЗОПАСНОСТТА
-

гарантиране на ядрената безопасност;
ефективна защита на персонала, населението и околната среда от вредното
въздействие на йонизиращите лъчения;
безопасно управление на свежото и отработено ядреното гориво;
безопасно управление на радиоактивните отпадъци;
непрекъснато повишаване на културата на безопасност.

ПРИНЦИПИ
НА УПРАВЛЕНИЕТО НА БЕЗОПАСНОСТТА
-

спазване на изискванията на международното и националното законодателство в
областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и
безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво;
- поддържане на висока култура на безопасност при изпълнение на всички дейности и
нейното непрекъснато подобряване;
- непрекъснат процес на оценка на безопасността, прилагане на показатели за
ефективност и независими прегледи;
- планиране, осигуряване и контрол на необходимите ресурси;
- спазване на проектните предели и условията на експлоатация на ядрените съоръжения;
- прилагане на концепцията за защита в дълбочина;
- прилагане на проактивен подход при управление на стареенето на конструкциите,
системите и компонентите;
- вземане на всички решения, свързани с безопасността на основата на консервативния
подход;
- превантивен анализ и оценка на риска с отчитане на възможни и значими последствия
при изпълнение на дейностите с прилагане на анализ “цена-полза” за оптимизиране на
радиационната защита;
- поддържане на непрекъсната аварийна готовност, чрез вътрешен авариен план и
организационна структура;
- анализ, оценка и внедряване на собствен опит и добри практики от други АЕЦ;
- прилагане на принципа ”свободни от обвинение” при докладване на грешки, довели до
нарушаване нивото на безопасност;
- строг контрол и отчетност на радиоактивните материали;
- изисквания към доставчиците основани на целите по безопасност и качество на
Дружеството;
- информираност на персонала на Дружеството за състоянието и мерките за
непрекъснато повишаване на безопасността;
- непрекъснат мониторинг, контрол, анализ и оценка на изпълнението на планираните
мерки, действия и практики, предвидени за целите на безопасността.
В изпълнение на поставените цели и приложените принципи, Ръководството на Дружеството се
ангажира да поддържа и развива системата за мониторинг и оценка на безопасността с високо
квалифициран, обучен и добре мотивиран персонал за изпълнение и контрол на дейности по
експлоатация на ядрените съоръжения, при спазване на изискванията за безопасност като висш
приоритет на интегрираната система за управление.
Очакванията са удовлетворяване на изискванията на национални и международните
регулаторни органи и осигуряване на ефективна защита на персонала, населението и околната среда
от вредното въздействие на йонизиращите лъчения.
Ръководството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД гарантира изпълнението на поетите ангажименти и ще
поощри по достоен начин всяка инициатива и действие на служителите и работниците довели до
повишаване на културата и нивото на безопасност.

