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Основни понятия
Събитие ( ЗБИЯЕ, Допълнителна разпоредба, §1.т.38) – всяко отклонение от
регламентирания режим на експлоатация, включително един или повече откази на
оборудване, грешка или грешки на персонала и/или недостатъци на инструкциите и
процедурите, което е довело или би могло да доведе до изхвърляне на
радиоактивни вещества в работната или околната среда или до необосновано
облъчване на населението или персонала, или до нарушаване на изискванията,
правилата и нормите на ядрената безопасност или радиационната защита.
Значимо събитие (IAEA Safety Glossary – Significant Event) – Значимо събитие е
събитие, чиито последствия не са пренебрежими от гледна точка на:
• ядрената и радиационна безопасност;
• индустриалната (техническа) и пожарна безопасност;
• опазването на околната среда;
• опазването и работоспособността на основно оборудване, системи и компоненти;
• производството на ел. енергия и икономическата стабилност.
Почти събитие (ПС) (IAEA NS-G-2.11 – Near Miss /NM/) – потенциално значимо
събитие, което би могло да настъпи като следствие на поредица от действителни
случки, но не е настъпило благодарение на преобладаващите в момента условия.
Събитие от ниско ниво (СНН) (IAEA NS-G-2.11 – Low Level Event /LLE/) –
откриването на слабост или недостатък, който би довел до нежелан ефект, но не е
довел благодарение на съществуващите една или няколко бариери на защитата в
дълбочина.
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Основни принципи, стандарти и изисквания
Изискванията към дейността са формулирани в следните
документи на МААЕ:
• - “Основни принципи на безопасността” (Fundamental Safety
Principles, SF-1, IAEA): организациите, експлоатиращи ядрени
инсталации, “да установят процеси за обратна връзка и анализ
на експлоатационния опит, включително иницииращи събития,
“предвестници” на аварии, почти събития, инциденти и
нерегламентирани действия, за да се предприемат съответни
действия на базата на научените уроци.”
• - “Безопасна експлоатация” (Specific Safety Requirements,
SSR-2/2, IAEA): експлоатиращите организации “...да изискват
от персонала да докладва всички събития и да насърчават
докладването на почти събития, имащи отношение към
безопасността.”
• - “Система за обратна връзка от опита от събития на
ядрените инсталации” (IAEA Safety Guide NS-G-2.11):
“Експлоатационният опит следва да се докладва своевременно,
за да се подпомогне извличането на поуки от събитията. Освен
това, АЕЦ се насърчават да поддържат система за регистриране
и анализ на данни относно “събития от ниско ниво” и “почти
събития”, включително и тези под прага за докладване на
регулаторния орган.”

Основни принципи, стандарти и изисквания
“Политики на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД“, ДОД.ОУ.ПЛТ.1067 Политика за управление на безопасността, Принципи за
управление на безопасността:
• Анализ, оценка и внедряване на собствен
експлоатационен опит и добри практики от други АЕЦ;
• Прилагане на принципа “свободен от обвинение” при
докладване на грешки, довели до нарушаване нивото на
безопасност.

Основни принципи, стандарти и изисквания
Инструкция по безопасност ДП.ЕД.ИБ.1010 “Ред за докладване
и анализ на събития от ниско ниво и почти събития в
Дирекция “Производство”” регламентира:
• реда за докладване и регистриране на събития от ниско ниво и
почти събития (СНН и ПС);
• критериите и праговете за докладване и отсяване (скрийнинг) на
СНН и ПС;
• реда за кодиране и следене на тенденциите по кодови образци;
• реда за анализ на тенденциите и действията (предприемане на
коригиращи мерки) при проявени негативни тенденции по
определени кодови образци.
Целта на дейностите, свързани с прилагане на систематичен подход
за идентифициране и редуциране на скрити недостатъци
(събития от ниско ниво и почти събития) преди те да са довели
до сериозни отклонения, събития или инциденти, като ефективен
способ за повишаване на безопасността и за спестяване на
значителни финансови средства.

Роля и очаквания на Ръководството
Ръководството АЕЦ “Козлодуй” разчита на съдействието и активната
подкрепа на ръководителите от всички нива в централата при
идентифицирането, докладването и анализа на събития, в това
число и „събития от ниско ниво” и „почти събития”, като се
акцентира върху следните основни принципи:

•
•
•
•
•

Идентифицирането на проблеми и несъответствия да се окуражава от
преките ръководители и поощрява на всички нива в организацията, в
това число и изпълнителите от външни организации;
Експлоатационните събития и несъответствия да се докладват и
регистрират навременно от персонала, за да се подпомогне процеса на
извличане на поуки и коригиране на установените недостатъци;
Информацията от експлоатационния опит да се отсява ефективно, за да
може проблемите свързани с безопасността да получават подходящия
приоритет за анализ и коригиране;
Персоналът, идентифициращ проблемите и несъответствията, да
получава навременна обратна връзка за приетите решения;
Ръководителите на всички нива да демонстрират ангажираност в
процесите на прилагане на експлоатационния опит за повишаване на
безопасността, надеждността и качеството на изпълнение;

Роля и очаквания на Ръководството
•

•

•
•
•
•
•

Ръководителите и персоналът на централата да осъзнават, че събитията
от ниско ниво и маловажните проблеми са често предшественици или
способстващи фактори за по-значими събития. Във връзка с това,
идентифицирането и докладването да включва събития от ниско ниво и
почти-събития;
Ръководителите да избягват “наказателния” подход за допуснатите
грешки, които не са вследствие на небрежност и злонамерени действия,
и да не отхвърлят с лека ръка предложенията за подобрения от страна
на персонала;
Да се създаде позитивна, не обвиняваща среда за докладване, като в
същото време се поддържа атмосфера на отговорност и самокритичност;
Да се прилага взискателен подход и добра комуникация при
идентифицирането и докладването на събития и несъответствия;
Да се окуражава и поощрява идентифицирането, докладването и
анализа на събитията, свързани с човешкото изпълнение и
организационните слабости;
Събитията от ниско ниво и почти-събитията да се разглеждат като
“полезни предупреждения” за недопускане на по-значими събития;
Ръководителите и персоналът да осъзнават, че ефективното използване
на експлоатационния опит е неразделна част от културата на
безопасност.

Поддържане на позитивна среда за докладване
на СНН и ПС
Принцип “свободен от обвинение”:
•

•

Докладването на неволните грешки и пропуски (без
последствия или с незначителни последствия) е комплексна
област, където човешките емоции са ключов фактор. Гордост,
смущение, страх от наказание, критика и възможна подигравка
от страна на ръководители, колеги и подчинени – това са
достатъчно силни “спирачки” за докладването на собствените
грешки. Затова е необходимо Ръководството да осигурява “не
обвиняваща” среда, в която работниците и служителите да
осъзнават, че докладването на допуснатите от тях грешки ще
подпомогне процеса на откриване и коригиране на условията
за допускане на грешки, а не се използва за оценка на
персоналното изпълнение.
Политиката на „не обвинение” е неприложима в случаите на
съзнателни нарушения. Несанкционираните нарушения водят
до установяването на неправилни работни практики и
поведения, които при продължителна ненамеса от страна на
ръководството се превръщат в “норми и стандарти” за
персонала.

Мотивиране на персонала да докладва СНН и ПС
•

•

•

Ръководителите следва да установят среда, в която хората
(персонала на централата и външните организации) развиват
чувство на отговорност в откриването на отклонения и откази в
компоненти и системи, както и грешки, допускани от тях или
другите.
Освен материалните поощрения, не по-малко ефективни за
мотивирането на персонала за докладване на СНН и ПС в много
случаи се оказват моралните поощрения, когато докладващите
СНН и ПС получават признателност от страна на
ръководителите. Така те разбират, че техните усилия се ценят
високо и че пряко участват в повишаването на безопасността и
надеждността на централата. По такъв начин - в среда на
доверие и прозрачност, в персонала се създава чувство за
“собственост” на процеса, свързан със СНН и ПС.
Ръководителите следва да прилагат различни методи за
мотивиране и да окуражават персонала да докладва СНН и ПС,
използвайки всяка възможност – например, по време на
оперативни съвещания, обходи, обучение, инструктажи, чрез
бюлетини, постери, интранет и други.

Мотивиране на персонала да докладва СНН и ПС

Средства за идентифициране на СНН и ПС
Събитията от ниско ниво и почти събитията се идентифицират чрез:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

щатни и рутинни обходи;
ежедневни дейности по експлоатация, ремонт, работа с
документация и др.;
одити по ОК;
работни срещи, оперативни съвещания, технически съвети;
наблюдения и контрол на изпълнението на задачи;
проверки, инспекции, регламентни проверки и изпробвания на
КСК;
анализ на резултатите от самооценки;
анализ на обратната връзка от обучението;
брифинг-анализ на изпълнена задача (post-job debrief);
анализ на системата от показатели;
анализ на значими събития и отклонения;
случайни наблюдения.

Критерии, докладване и преглед на СНН и ПС
•

•

•

Праговете за идентифициране и
докладване на СНН и ПС се
установяват толкова ниско, колкото е
практически достижимо и включват
забележки в трите ключови области:
оборудване, човешко изпълнение и
организация/администрация
(включително документация и
процеси).
Докладването и регистрирането на
СНН и ПС в АЕЦ “Козлодуй” се
извършва от експлоатационния,
ремонтния, инженерно-техническия,
административния и обслужващ
персонал на АЕЦ Козлодуй ЕАД, както
и от персонала на външни
организации.
Идентифицираните СНН и ПС от
персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД с
регистрация в информационната
система на централата, се
регистрират в модул “Забележки и
задания за работа” в Информационна
система “Организация на
експлоатационната дейност”.

Докладване, регистриране и
кодиране на СНН и ПС
•

•

•

•

Персоналът на външни
организации регистрира СНН и
ПС чрез Бланка за регистриране
на забележка/несъответствие.
Персоналът на АЕЦ “Козлодуй”,
който няма достъп до
информационната система на
централата, или желае да запази
анонимността на докладване
може също да попълва такива
бланки.
Бланките за регистриране на
забележка/несъответствие се
събират за обработка минимум
веднъж седмично.
Отговорните длъжностни лица
въвеждат записите от бланките в
ИС ОЕД, определя и присвоява
съответната кодова
характеристика на СНН/ПС в
съответствие

БЛАНКА
ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ/ЗАБЕЛЕЖКА
(попълва се от лицето, установило несъответствието/забележката)

Блок/Обект

Дата

Установено от:

Час

ОПИСАНИЕ НА ЗАБЕЛЕЖКАТА:

(попълването не е задължително)

(да се избягва упоменаването на конкретни длъжности и имена)

КОМЕНТАРИ И ПРЕПОРЪКИ:

КЛАСИФИКАЦИЯ
НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО/ЗАБЕЛЕЖКАТА
(тази страна се попълва от представител на сектор “АСЕО”/”ЕОПС”)

□ За анализ от комисия
□ Почти събитие
□ Събитие от ниско ниво
□ Под прага за скрининг
Длъжност:
Фамилия:
Подпис:
Дата:

КОД:_________________

Класификацията е
извършена от:

Записът е въведен в
ИС ОЕД от:

Проверил:

___________
___________
___________
___________

___________
___________
___________
___________

___________
___________
___________
___________

Класифициране и кодиране на СНН и ПС
Класификацията и кодирането на СНН и ПС се извършва ежедневно.
Класификацията на регистрираните несъответствия (забележки и дефекти) е
на четири нива:
• Събития ниско ниво за допълнителен анализ – “събития”, които са на
границата между ІІ-ра категория и почти-събитията с потенциални
последици. За тези събития се извършва частичен анализ, който се
инициира чрез попълване на бланка-задание за анализ;
• Почти-събития – потенциално значими събития, което биха могли да
настъпят като следствие на поредица от действителни случки, но не са
настъпили благодарение на преобладаващите в момента условия. За
тези събития да се попълва по-пълна информация в ИСОЕД с цел
предприемане на адекватни коригиращи действия;
• Маловажни отклонения – случки, действия, условия и състояния без
последствия или с незначителни потенциални последствия. Подлежат
единствено на кодиране и анализ на тенденциите;
•
Под прага - забележки, които не влизат в нито една от горните категории
и не подлежат на кодиране.
При необходимост ръководителите на основните структурни звена вземат
окончателно решение за комисионен методологичен анализ на СНН или
ПС като експлоатационно събитие III категория.

Класифициране и кодиране на СНН и ПС
Кодирането на СНН и ПС, т.е. присвояването на правилни
атрибути (кодове) на всяко регистрирано СНН/ПС, е
съществена част от процеса, тъй като редуцира
информацията за събитията до неголям брой съществени
характеристики, които се използват за по-нататъшен
анализ. Правилното кодиране позволява “пресяването” на
огромното количество сурови данни (около 10 000 записа
в година) в специфични хистограми и трендове, на базата
на които се определят общи причини (програмни и/или
организационни недостатъци) и съответните коригиращи
мерки за предотвратяване на по-значими събития.

Класифициране и кодиране на СНН и ПС
Категории СНН И ПС
1. Документация и процедури – недостатъци на експлоатационната документация –
инструкции, програми, постъпкови процедури, технологични схеми, чек-карти и др., създаващи условия за допускане на грешки при използването им.
2. Маркировка и обозначения – недостатъци на маркировъчно-обозначителната
комуникация, създаващи условия за допускане на грешки.
3. Условия на околната среда – недостатъци в условията за работа на персонала и/или
оборудването, които са предпоставка за допускане на човешки грешки и/или
отклонения / откази в работата на оборудването.
4. Индустриална (техническа) безопасност – недостатъци, несъответствия, нарушения и
инциденти, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.
5. Пожарна безопасност – недостатъци, несъответствия и нарушения, създаващи
условия за пожар и/или компрометиращи бариерите за неразпространение на
пожар, както и пасивните и активни противопожарни средства.
6. Радиационна безопасност – недостатъци, несъответствия и нарушения, създаващи
условия за непланирано радиологично облъчване на персонала, както и за
разпространение на радиологични замърсявания (контаминации).
7. Работни практики – недостатъци в общоприетия начин на работа, не използване на
утвърдените добри практики, които като цяло са показател или за занижени
стандарти и очаквания, или за занижен самоконтрол и независим контрол на
изпълнението на работите.
8. Контрол и надзор – недостатъци по контрола и надзора на изпълнението и
състоянието на КСК.

Класифициране и кодиране на СНН и ПС
9. Обучение и квалификация – недостатъци по обучението, подготовката и
квалификацията, необходими за изпълнение на задачата.
10. Физическо състояние и експлоатационен вид на оборудването и
материалите.
11. Управление на човешките и материални ресурси – забележки по това
как се разпределят човешките и материални ресурси (финанси,
оборудване, инструменти, резервни части и др.) за изпълнението на
дадени дейности и задачи.
12. Управление, организация и администрация – забележки по политиката
на управление и начините на ръководство.
13. Изменения в проекта – забележки по управлението на конфигурацията
на проекта.
14. Техническо обслужване и ремонт – забележки по техническото
обслужване, поддръжката и ремонта на оборудването.
15. Експлоатация на системите и оборудването – проблеми и
несъответствия, регистрирани по време на ежедневната експлоатация.
16. Човешко изпълнение – забележки по човешкото изпълнение и
поведение.
17. Планиране на работата – забележки и несъответствия, свързани с
планирането на работата, както и проблеми, възникнали вследствие на
неадекватно планиране.
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Анализ на тенденциите на СНН и ПС
•

Докато отделно събитие от ниско ниво само по себе си може да
не е от значение, натрупването на СНН в една и съща област (по
един и същи кодов образец) може да показва липсата или
недостатък в дадена програма. Организационният недостатък е
сериозен проблем, който следва да бъде анализиран и
коригиран, с цел недопускане на по-сериозни събития.

•

С цел своевременно идентифициране на бързо проявяващи се
тенденции, статусът на забележките се докладва ежедневно на
сутришното оперативно съвещание и ежеседмично на
оперативното съвещание на Главен инженер. Анализът на
тенденциите на СНН и ПС, под формата на отчет, се извършва
на шестмесечни и едногодишни интервали.

•

Най-основният процес в следенето на тенденциите е
построяването на проста хистограма, отразяваща броя на
събитията в дадена категория (код) за определен период от
време. За определяне на категориите за по-нататъшен анализ на
тенденциите се използва принципа на Pareto
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Заключение – отново към пирамидата
Опитът на “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД
показва, че
целенасочената и
постоянна работа в
областта на СНН и
ПС ефективно
намалява броя на
значимите
експлоатационни
събития!

Събития
І-ва категория
Събития
ІІ-ра и III-та
категория
Събития от ниско ниво

Почти събития

Забележки:
Маловажни отклонения
Под прага за скрининг

