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Безопасност и сигурност 

Безопасност Сигурност 

Безопасна 
дейност на 
ядрените 

съоръжения 

Основава се на защита в 

дълбочина, анализи и 

оценки на безопасността, 

документи, организация 

и персонал  

Касае злоумишлени 

действия и се нуждае 

от някаква степен на 

поверителност 



 

 

• Култура на безопасност 

 Комплекс от характеристики на експлоатиращата 

организация и поведението на отделните лица в нея, които 

показват, че на безопасността се отдава най-висок приоритет и 

се отделя необходимото внимание. 
 

• Култура на ядрената сигурност 
 Сбор от характеристики, отношения и поведение на 

лица, организации и институции, които служат като средство за 

поддържане и подобряване на ядрената сигурност. Подходяща 

култура на ядрената сигурност има за цел да гарантира, че на 

прилагането на мерките за ядрена сигурност се обръща 

внимание съответстващо на тяхната значимост. 

 

 

Култура на безопасност и  

култура на сигурност 



 

 

Надеждна дейност на 
ядрените съоръжения 

Сигурност 

Безопасност 

Организационна култура 

Култура на безопасност и  

култура на сигурност 



 

 

INSAG-24 

Интерфейс между 

безопасността и 

сигурността в ядрените 

централи 

 

INSAG-24 

2010 г. 



 

 

Самооценка на културата на 

безопасност 

Предварителен инструктаж   

на екипа за самооценка на КБ 

Преглед след  

приключване на 

работата  



 

 

Самооценка на културата на 

безопасност 

Сравнение 

Анализ – нормативен 

Описателен анализ 

Заключения 



 

 

Самооценки на културата на 

безопасност и сигурност 

По-добра 
организационна 

култура; 

По-висока 
безопасност и  

сигурност 

Определят 
силните и слабите 

страни на 
съответната 

култура в 
организацията 

Повишават 
информираността 

на служителите 

Подобряват 
взаимовръзката 
между културата 
на безопасност и 

културата на 
сигурност 



 

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

Взаимовръзка между културата на 

безопасност и културата на сигурност 
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