Използване на ПОК и
ПКК при изпълнение
на дейности по
сключени договори

Работа по договор в АЕЦ “Козлодуй”
• АЕЦ

“Козлодуй”

носи

крайната

отговорност

за

възложената на външни изпълнители работа /услуга,
изпълнявана от нейно име.
• Към персонала на външната организация се прилагат
същите изисквания, валидни за персонала на
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
• Персоналът на Изпълнителя по договор (ВО), условно
се приравнява към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
(без правото за издаване на наряди и допускане до
работа) и се задължава да изпълнява изискванията,
валидни за персонала на централата.
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Работа по договор в АЕЦ “Козлодуй”
Условие за започване на дейностите по договор е наличието на съгласувани и
регистрирани в АЕЦ:
- Програма/План за осигуряване на качество (когато се изисква);
- План за контрол на качеството (когато се изисква).
Образци на ПОК и ПКК
•Сайт на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, секция
https://www.kznpp.org/bg/ukazania-rabota-vo
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“Указания

за

работа

на

ВО”

-

Програма за осигуряване на качество
ПОК се изготвя на основа на:
•
изискванията
от
техническото
задание и договора;
•
системата
по
качество
на
Изпълнителя;
•
приложими
стандарти
и
нормативни
документи,
имащи
отношение
към
осигуряване
на
качеството на изпълняваната дейност;
•
примерно
съдържание,
предоставено от Възложителя.
ПОК служи за определяне на
подробен график, на отговорности по
всяка от задачите по договора и реда
за изпълнението им.
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Образец на Програма/План за осигуряване на качество, поместен на
сайта на АЕЦ https://www.kznpp.org/bg/ukazania-rabota-vo

Програма за осигуряване на качество
ПОК е работен документ, по който се
изпълняват дейностите по конкретния
договор.
ПОК трябва да се познава и прилага
от отговорното лице (ръководителя на
дейността)
и
от
персонала
на
изпълнителя, ангажиран в изпълнение на
дейностите по договора.
ПОК се актуализира при настъпили
структурни промени или промени в
документацията на СУ, свързани с
изпълняваните дейности по договора.
Спазването на ПОК се проверява от
Възложителя при инспекции и проверки
за изпълнение на дейностите.
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План за контрол на качеството
ПКК се изготвят за различните етапи в
обхвата на ТЗ (проектиране, доставка,
монтаж, въвеждане в експлоатация и др.).
ПКК трябва да включва:
• технологичната последователност на
дейности/ операции, в т.ч. - разработване,
съгласуване и утвърждаване на проектна/
конструкторска документация, входящ
контрол на материали/оборудване,
организация и контрол на СМР и др., с
отбелязани точки на контрол от страна на
изпълнителя и на възложителя;
• документите, регламентиращи
изпълнението на технологичните операции;
• забележки и/или отчетни документи.
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Образец на План за контрол на качеството, поместен на
сайта на АЕЦ https://www.kznpp.org/bg/ukazania-rabota-vo

План за контрол на качеството
ПКК се използва по време на
изпълнение на дейностите по
договора.
Приключването на дадена
операция се удостоверява с
подпис от лицата, отговорни за
изпълнението й, в съответствие с
предварително
планираните
точки за контрол (технически,
вътрешен и независим).
Установените забележки или
несъответствия с планирания
обем
се
документират
в
последната колона на ПКК.
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Критерии за качествено изпълнение на дейността
• Прилагане изискванията на ПОК при изпълнение на
работата.
• Изпълнение
на
дейностите
в
съответствие
с
технологичната последователност,
регламентирана в
работните документи, в пълен обем.
• Осъществяване на контрол по технологичните операции
в ПКК.
• Представяне на отчетната документация, съгласно ПОК и
ПКК (актове, протоколи и др.).
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Сектор “Одити на системата за управление” при управление “Качество”
E-mail: osu@npp.bg
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