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Проект “Продължаване срока на 
експлоатация

на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД”

Комплексно обследване и 
оценка на остатъчния ресурс 

на оборудването и 
съоръженията на блокове 
5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”

2012-2014г.

Изпълнение на 
Програмата за подготовка за 

продължаване срока на 
експлоатация на 5 и 6 блок 

2014-2017г. за 5 блок

2016-2019 г. за 6 блок

Етап 2Етап 1
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Ресурси
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Бизнес-Програма
Контрол 

на разходите

Документи
по проекта

-

ИНФОРМА-

ЦИЯ

ЧОВЕШКИ

РЕСУРСИ

ВРЕМЕ

ФИНАСОВИ

РЕСУРСИ

ПРОЕКТ

ПСЕ 5,6 блок

Персонал и 
организационна 

структура

Детайлно
планиране
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Осигуряване на ресурси

ИНФОРМАЦИЯ
ФИНАНСОВИ 

РЕСУРСИ

РЪКОВОДСТВО НА “АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД

Управление през целия жизнен цикъл на Проект ПСЕ 5,6 блок и Координация с другите проекти на Дружеството

Заповед за Екип 

по Етап 1

Р-л на проект 

Зам.р-ли на проект

Работни групи

Финансиране

 

Инвестиционна програма

Комплексно обследване 

и оценка на остатъчния 

ресурс на оборудването 

и съоръженията на 

блокове 5 и 6 

 

Договор с Консорциум 

”Концерн Росенергоатом - 

ЕДФ” 

Отчети и Програми 

с препоръки

 
Общи отчети:

ОТЧ АТЭ.116/02-0863-2012 

ОТЧ АТЭ.116/02-0864-2012 

Програми за подготовка за 

ДСЕ:

ПМ АТЭ.116/02-0865-2012

ПМ АТЭ.116/02-0866-2012 

Мерки 

 

Програми за подготовка 

за ПСЕ, съгласувани с 

АЯР:
PLEX-DQA-KNPP-0003 

PLEX-DQA-KNPP-0005

План за управление на 

проект ПСЕ 5,6 блок:
PLEX-DQA-KNPP-0001Е

Т
А

П
 1

Заповеди за Екип 

по Етап 2

Р-л на проект 

Зам.р-л на проект

Координационен съвет

Координатори по мерки

Отговорници за мерки

Финансиране

 

ü Инвестиционна 

програма

ü Производствена 

програма

ü Ремонтна програма

Изпълнение на мерките 

 

ü Договори с външни 

организации

ü Собствени сили

 

Отчети

 за приключване на 

мерките

Пакет документи и 

заявление за издаване на 

лицензия от АЯР

Е
Т

А
П

 2

ЧОВЕШКИ 

РЕСУРСИ
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Човешки ресурси /IIри етап от проекта/

Организационна структура 

Ръководител/

Зам. ръководител на 
проекта

Координационен 
съвет

Механично оборудване

Отговорници

Координатори

Ел. и СКУ оборудване

Отговорници

Координатори

Строителни 
конструкции

Отговорници

Координатори
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Образован и квалифициран персонал, 

пряко отговорен за реализация на 

проекта
Образователна структура на персонала, отговорен за реализация на проекта

Доктор 

Висше-бакалавър

Висше-магистър
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• Производствена програма

• Ремонтна програма

• Инвестиционна програма

Финасови ресурси /IIри етап от проекта/

Финансирането на проекта е от собствени 
приходи, чрез включените в продажните цени на 
ел.енергията печалба и амортизации. 
Средствата за изпълнението му се осигуряват с 
приоритет.



Информация
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Досие на мярка

Само за ПСЕ - Етап 2 
– 5 ЕБ, събраната и 

обработена 
информация в 

електронен вид е

> 100 Gb



Информация

СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО МЯРКА

Проектиране/Изсле
дване

Доставка СМР Техническо обслужване и ремонт

1.Техническо 
задание

2.Договор

3.Писма за 

поискани/предаде

ни входни данни

4.Протоколи от 

СТС

5.Проектна 

документация – 1 

екземпляр от 

приетата на СТС 

редакция

1.Техническо 
задание/Техническа 
спецификация

2.Договор

3.Протокол от входящ 

контрол, 

комплектован с 

декларации за 

съответствие.

1.Техническо задание

2.Договор

3.Разрешение за строеж

4.Актове и протоколи, свързани със 

съответното СМР

5.Разрешение за ползване

6.Техническо решение

7.Акт за реализация на ТР

1.Актове и протоколи:

- Акт за извършена работа

- Акт за ремонт на помпа/арматура

- Акт за завършен монтаж

- Констативен протокол

- Формуляр

- Двустранен протокол

- Технология за заваряване

- Ремонтна карта

- Протокол от изпитване

- Доклад/Протокол от контрол на метала 

и заваръчни съединения

- Акт за хидравлични/пневматични 

изпитания

- Акт за функционални изпитания

- Акт за готовност на технологична 

система

- Акт за техническо освидетелстване

- Акт за скрити работи

- Акт за изпълнение на планираните 

постоянни/временни изменения в 

проекта

Досието на мярката  включва:
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Времето, като ресурс

План-график




