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Управление на несъответсвията, 
коригиращите и превантивни действия
Управление на несъответсвията, 
коригиращите и превантивни действия

• В АЕЦ “Козлодуй” има установена система за 
управление на несъответсвията, коригиращите и 
превантивни действия, произтичащи от различните 
видове дейности, извършвани в дружеството.

• Общия ред, отговорности и изисквания за управление на 
констатирани/потенциални несъответствията в “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД, в т. ч. предприемане на 
коригиращи/превантивни действия е описан в “Правила за 
осигуряване на качеството - Управление на 
несъответсвията, коригиращите и превантивни 
действия”.

• Изискванията, определени в тези правила, са 
задължителни за спазване от персонала на всички 
структурни звена на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и могат да бъдат 
допълнени във вътрешните документи за управление на 
несъответствията.



Основни етапи на процесътОсновни етапи на процесът



Принципи и основни изискванияПринципи и основни изисквания

• Персоналът докладва на прекия си ръководител за 
откритите несъответствия. 

• При откриването и докладването на несъответствия се 
прилага принципа “без обвинения”.

• Всички констатирани несъответствия се регистрират в 
база данни ИС ОЕД. 

• Всички несъответствия имат собствен номер на 
регистрация, в зависимост от вида им.

• Несъответствията се оценяват според степента им на 
влияние върху безопасността, здравето, околната среда, 
сигурността, икономическата ефективност като с 
приоритет се отстраняват тези, с най-голямо значение за 
безопасността.

• На констатираните несъответствия се извършва преглед, 
определя се тяхната значимост и се извършва анализ на 
причината за несъответствието преди да се назначи 
подходящото коригиращо/превантивно действие. 



Принципи и основни изискванияПринципи и основни изисквания

• Коригиращи/превантивни действия се предприемат с цел 
отстраняване на причините за откритите несъответствия и са 
средство за подобряване на безопасността, надеждността и 
изпълнението. 

• Всяко назначено коригиращо/превантивно действие се 
документира, извършва се, като изпълнението му се 
контролира, оценява се ефикасността му и се документират 
резултатите след неговото изпълнение. 

• Потенциални несъответствия се установяват чрез преглед, 
анализ и оценка на вътрешния и външния експлоатационен 
опит. 

• Ръководителите на всички нива периодично анализират 
информацията от всички видове проверки и оценки във всички 
области, регистрирани събития и проверки на безопасността на 
централата за да се установят тенденциите и определят 
проблемните области. 

• Въз основа на анализа и определените проблемни области се 
предприемат превантивни действия за предотвратяване на 
повторение на несъответствията и подобряване на 
безопасността и изпълнението на процесите. 



Класификация на несъответствиятаКласификация на несъответствията

В зависимост от произхода си несъответствията в „АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД като минимум биват:

• отклонения от технологичния процес;
• експлоатационни събития;
• дефекти на оборудването;
• отклонения от експлоатационния ред;
• отклонения в проекта;
• дейности изпълнявани от ВО при сключен договор, 

несъответстващи на определените изисквания;
• неизпълнение на изисквания на системата за 

управление (неизпълнение на инструкция, процедура, 
програма и т.н.);

• недостатъци в документацията (недостатъчна, непълна 
или грешна информация);

• недостатъчно обучение на персонал.



Идентифициране на несъответствиеИдентифициране на несъответствие

Несъотвествията се установяват по време на:
• изпълнение на работата;
• контрол на експлоатационния ред и експлоатационното 

състояние на оборудването (обходи, проверки, дежурства 
по централа и др.);

• контрол и изпитания на оборудването (периодични 
функционални изпитания, изпитания за приемане на 
оборудването в експлоатация и др.);

• надзор на оборудването (технически надзор, 
металоконтрол и контрол на качеството на ремонта и др.);

• анализ на експлоатационни събития;
• контрол на външни организации (ВО) при изпълнение на 

дейности при сключен договор с „АЕЦ Козлодуй” ЕАД;
• независими оценки (одити, инспекции и др.);
• проверки от контролни/надзорни органи.



Потенциални несъответствияПотенциални несъответствия

Идентифициране на потенциално несъответствие може да 
се установи при:

• изпълнение и анализ на работата;
• анализ на вътрешния експлоатационен опит;
• проучване на външния експлоатационен опит. 

Оценка на потенциални несъответствия се осъществява 
въз основа на преглед и анализ на:

• информация от натрупания вътрешен експлоатационен 
опит за определяне на недостатъците в оборудването и 
изпълнението на дейностите в “АЕЦ Козлодуй”;

• предложения за внасяне на изменения в проекта;
• доклади с предложения за обучение за повишаване на 

квалификацията на персонала;



Потенциални несъответствияПотенциални несъответствия

• предложения за създаване на нови документи и 
изменение в съществуващите;

• информация от външния експлоатационен опит за 
предприемане на превантивни действия за 
предотвратяване на настъпили в други АЕЦ събития и 
прилагането на добри практики.

• отчетните доклади от задгранични командировки на 
персонала;

• добри международни практики;
• научно-техническа информация от периодичен печат, 

специализирани интернет сайтове;
• резултати от проверки от международни организации 

(МААЕ, ВАНО и др.). 



Регистриране на несъответствиеРегистриране на несъответствие



Оценка на несъответствието и 
определяне на незабавни действия
Оценка на несъответствието и 
определяне на незабавни действия

• Всички несъответствия подлежат на проверка от 
компетентен персонал. Нивото на проверка е в 
зависимост от типа на несъответствията. 

• Несъответствието се оценява по отношение влиянието му 
върху безопасността, здравето, околната среда,  
сигурността, икономическта ефективност, както и върху 
изпълнението на оперативните програми. 

• Оценката се извършва от ръководителя на 
подразделението, в което е установено несъответствието. 
За извършване на оценката при необходимост се свиква 
експертeн съвет. 

• Описват се очевидните причини за проблема и се 
определят незабавни коригиращи действия за 
минимизиране на ефекта от несъответствието, при 
необходимост. 



Анализ на причините за несъответствиятаАнализ на причините за несъответствията

• Анализ на причините за възникване на несъответствието 
се извършава от специалисти с подходяща компетентност 
в определена област, в зависимост от вида на 
несъответствието.

• При анализа се определят: 
– причината за възникналото несъответствие;
– възможно възникване на други несъответствия, 
свързани с констатираното и влиянието им върху 
безопасността и технологичния процес; 

– необходимите коригиращи действия; 
– сроковете, условията и необходимите ресурси за 
изпълнението на коригиращите действия.

• Превантивни действия се приемат с цел да не се допуска 
повторение на аналогични несъответствия, а също и за 
подобряване на безопасността и начина на работа. Тези 
мерки са насочени към отстраняване на факторите, които 
са довели до поява на причините за несъответствията. 



Коригиращи/превантивни действияКоригиращи/превантивни действия

Коригиращите действия обхващат, без това да ги ограничава:
• внасяне на изменения в проекта и техническите условия;
• изменения в установения ред за изпълнение на процесите и 

организационната структура;
• изменение на съществуващите или разработване на нови 

документи;
• превантивен ремонт; 
• възстановяване на експлоатационното състояние на 

оборудването;
• преподготовка и подобряване квалификацията на съответния 

персонал;
• извънредни инструктажи на персонала при постъпила 

информация за събития в други структурни звена или атомни 
централи;

• подобряване на системата за управление и културата на 
безопасност.  



Регистриране, планиране и възлагане на 
коригиращите действия
Регистриране, планиране и възлагане на 
коригиращите действия

• В ИС ОЕД се въвеждат одобрените коригиращи 
действия, срок и отговорник за изпълнението им.

• Възлагане изпълнението на коригиращите действия се 
извършва чрез издаване на Възлагателен фиш от ИС 
ОЕД. 

• Отговорникът за изпълнение на коригиращите действия
определя необходимия обем работа, отговорници и срок 
за изпълнението му.



Изпълнение на коригиращите действия. Изпълнение на коригиращите действия. 

• Отговорникът за изпълнение на коригиращите действия, 
след получаване на Възлагателния фиш, организира 
изпълнението им.

• При възникване на проблеми, които възпрепятстват или 
забавят изпълнението на коригиращото/ превантивното 
мероприятие, възлагателния фиш незабавно се връща, 
като в специално предвидените графи се описва 
възникналия проблем и предложение за решаването му.

• Коригиращи/ Превантивни действия, при чието 
изпълнение са възникнали проблеми или неточности, се 
докладват на експертен съвет. 

• На заседание на съвета се взема решение за удължаване 
на срока, отменяне или изменение на възложеното 
мероприятие. Коригиращи/Превантивни действия 
произтичащи от анализ на експлоатационен опит се 
изменят само след решение на съвет по експлоатационен 
опит.



Контрол за изпълнението.Контрол за изпълнението.

• Ръководителите на подразделението, 
определен за изпълнение на коригиращото/ 
превантивно действие и определеният 
отговорник за контрола осъществяват контрол 
за: 
– изпълнение на сроковете за коригиращите/ 
превантивните действия чрез ИС ОЕД;

– наличие на съответните отчетни документи за 
изпълнение.

• Коригиращите действия се считат за 
незавършени, докато не са изпълнени според 
формулираната задача и не са получени данни 
за проверка на изпълнението им. 



Проверка ефективността на 
коригиращите/превантивни действия
Проверка ефективността на 
коригиращите/превантивни действия

• Проверка ефективността на 
коригиращите/превантивни действия се 
осъществява чрез инспекция, измерване, проверки 
и др.

• При необходимост се организира повторен контрол 
на изпълнението на коригиращите/ превантивните 
мерки (например - металоконтрол, повторни 
изпитания и др.). 

• Проверява се дали засегнатите от коригиращите/ 
превантивни действия документи са 
актуализирани и че са отменени предишните 
редакции. 



Анализ на тенденциитеАнализ на тенденциите

• Несъответствията и свързаните с тях причини се проследяват като 
тенденции, с цел определяне на повторяемост.

• Анализът на тенденциите се включва в годишните отчети на 
структурни звена и се извършва преглед от ръководството. В 
анализа се включва информация, свързана с:
– различните видове несъответствия и свързаните с тях причини;
– анализ на тенденциите по основния елемент от работния 

процес, който е отказал да изпълни функциите си както се 
очаква (отказ на оборудване; недостатък на инструкция; грешка 
на персонала);

– изпълнението и оценка на ефективността на коригиращи 
действия.

• Броят и сроковете на изпълнение на коригиращите действия 
представляват изходна информация за изчисляване на 
функционални показатели „Подобряване на културата на 
безопасност” и „Подобряване на процеса на самооценката”, които са 
част от системата за самооценка на АЕЦ “Козлодуй”.




