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Изисквания на стандарта на МААЕ, GSR Part 2
“Лидерство и управление за осигуряване на
безопасността“
“Определя изисквания за въвеждане, оценка, поддържане и
непрекъснато подобряване на ефективността на лидерството и
управлението за осигуряване на безопасност в организации, свързани с,
както и съоръжения и дейности, от които произтичат радиационни рискове”.
„В организации свързани с, както и съоръжения и дейности, от които
произтичат радиационни рискове следва да се въведе и поддържа
ефективно лидерство и управление за осигуряване на безопасност.“
В GSR
Part 2 “Лидерство и управление за осигуряване на
безопасността“
Принцип №1 от Основни принципи по безопасност гласи, че „Главната
отговорност за безопасността трябва да се носи от лицето или
организацията, които отговарят за съоръженията и дейностите, пораждащи
радиационни рискове“. Следователно, лидерството и управлението за
осигуряване на безопасността са от основна важност за организации, които
отговарят за съоръжения и дейности, пораждащи радиационни рискове, а
вследствие на това носят главната отговорност за безопасността на такива
съоръжения и дейности.
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Изисквания на стандарта на МААЕ, GSR Part
2“ Лидерство и управление за осигуряване на
безопасността“
Висшето ръководство на
организацията следва да
демонстрира лидерство за
обезпечаване на безопасност
посредством:
Установяване на
поемането на
лична
отговорност във
връзка с
безопасността от
страна на лицата
в организацията

Осъзнаване, че
безопасността
включва
взаимодействия
между хора,
технология и
организация

БЕЗОПАСНОСТ

Въвеждане на
очаквания
относно
поведението и
изграждане на
високо ниво на
култура на
безопасност

Поддържане и
следване на
организационен
подход към
безопасността
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Изисквания на стандарта на МААЕ, GSR Part 2
“Лидерство и управление за осигуряване на
безопасността“
• поощряват и поддържат всички
работници в усилията им да
постигат целите по безопасност и
изпълняват задълженията си по
безопасен начин;

Ръководителите на
всички нива в
организацията
следва да:

• въвлекат всички работници в
повишаване нивото на безопасно
изпълнение;

• посочат ясно основанията за
решения, свързани с
безопасността
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Изисквания на стандарта на МААЕ, GSR Part
2“ Лидерство и управление за осигуряване на
безопасността“
Задаване на изисквания по безопасност , които подкрепят Принцип № 3
от Фундаментални принципи на безопасността ,по отношение:
- установяването, поддържането и непрекъснатото подобряване нивото
на лидерство и управление за осигуряване на безопасността;
- ефективна система за управление;
- изграждане и поддържане на надеждна култура на безопасност.
Изискване 2: Демонстрация от страна на ръководителите на
лидерство насочено към обезпечаване на безопасност
Ръководителите следва да демонстрират лидерство за
обезпечаване на безопасността и поемане на отговорност за
безопасността
Висшето ръководство редовно следва да възлага оценяването на
лидерските практики осигуряващи безопасност и култура на
безопасност в собствената си организация.
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Изисквания на стандарта на МААЕ, GSR Part 2
“Лидерство и управление за осигуряване на
безопасността“

поставяне на цели по
безопасност, които да
съответстват на
политиката по
безопасност на
организацията,
активно търсене на
информация за
обезпечаване на
безопасност в своята
област на отговорност,
както и
демонстриране на
ангажираност за
подобряване нивото на
безопасно изпълнение;

развиване на индивидуалните и
институционалните ценности и
очаквания по безопасност в
цялата организация (дружество)
чрез:
решения, декларации и действия;

Ръководителите на
всички нива в
организацията,
отчитайки своите
задължения, следва
да гарантират, че
тяхното
ръководство
(лидерство)
включва:

обезпечаване
действията им да
насърчават
съобщаването на
проблеми, свързани с
безопасността,
развиването на нагласи
за задаване на въпроси
и научаване,
както и коригиране на
действия или състояния,
които са във вреда на
безопасността.
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Лидерство

Лидерството е като красотата –
трудно е да го опишеш, но веднага
го познаваш, щом го видиш…

 Процес на влияние върху другите за постигане на целите
на организацията.
 Лидерското поведение има силно
културата на дадена организация.

влияние

върху

Характеристики на лидерството, които влияят
върху поведението (културата на безопаност)
 Обсъждане на приоритети, ценности и съображения
при отразяване на избора на това, за което питаме,
измерваме, коментираме, оценяваме високо и
критикуваме.
 Начин, по който се разрешават проблеми, поставят се
задачи и се отдава признание, награждава се и се
осигурява обратна връзка.
 Ценности и очаквания, предадени чрез личните
действия на лидера, особено чрез такива действия,
свързани с развитието на персонала, изграждането
на отношения с други структурни подразделения и
демонстрирането на дълбок респект към
безопасността и неприкосновеността на личността.

Класификация на действията в лидерските
роли
Мотивиране на работещите и оказване на влияние
върху тях:




Награждаване
Признание
Поставяне на цели

Насърчаване развитието на работещите:




Наставничество
Подкрепа
Осигуряване на обратна връзка

Вземане на решения:





Планиране и организиране
Решаване на проблеми
Консултиране
Новаторство
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Класификация на действията в лидерските
роли
Даване и търсене на информация:





Мониторинг
Информиране
Изясняване на роли и цели
Делегиране на права

Изграждане на отношения в организацията:




Работа в организационна структура
Създаване на екипи
Управление на конфликти
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Кое прави един лидер ефективен?
Ефективното лидерство зависи
фактори:

от следните

• от самия лидер
• от ситуацията
• от подчинените

С други думи...
Може да се наложи лидерите да пригодят поведението или
стила си към тези променливи фактори

Кое определя
успешното лидерство
Ефективното лидерство се определя от
способността на лидера да влияе върху
поведението на другите.
Съществуват два източника на влияние:
1. Административната власт
2. Личната власт (индивидуалните способности)

Административна власт

Организацията дава
административни права на
ръководителя да води своите
подчинени

Ръководителите са връзката
между администрацията и
подчинените си

Административна
власт
Ръководителите могат да
награждават или наказват
своите подчинени

Административната власт не
е достатъчна - лидерите
трябва така също да развият
и лична власт
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Лична власт (индивидуални способности)

Произтичат от професионалния
опит на лидера и качествата на
характера (личността му).

Професионалният опит
осигурява признание за
постиженията и уменията на
ръководителя да разграничава
доброто от лошото изпълнение

Лична власт

Личната власт се получава
отдолу и трябва да се спечели
Административната власт без
личната власт е неефективна

Характерът и личностните
качества обуславят начина, по
който хората ще реагират на
Вашите опити да ги ръководите
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Развиване на личната власт (индивидуалните
способности)

1
РАЗВИВАНЕ НА
ЛИЧНАТА ВЛАСТ
(ИНДИВИДУАЛНИТЕ
СПОСОБНОСТИ)

2

3

• Изучавайте работата на Вашите хора.
• Изучавайте човешкото поведение и наблюдавайте
подчинените си.
• Определете какво мотивира подчинените.
• Бъдете в течение на организационните промени и
информирайте подчинените си.
• Бъдете добронамерен.
• Опознайте подчинените си
•
•
•
•
•

Не позволявайте на емоциите да Ви ръководят.
Проявявайте искрена загриженост за хората.
Помагайте на другите.
Бъдете отворен за критика.
Не очаквайте да бъдете харесван от всички, но се
опитайте да извоювате уважението на всички.

• Внимателно планирайте промените (със засегнатите
беседвайте лично).
• Никога не показвайте пристрастие или
предразсъдъци.
• Бъдете пример за подчинените си.
• Бъдете верен на себе си.
• Винаги имайте предвид целите на организацията.
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Дейности в подкрепа на успешното
лидерство

Възприемайте
себе си и
хората, които
работят за Вас,
като екип.

Насърчавайте
подчинените
си да
усъвършенств
ат уменията
си.

Вслушвайте
се и се учете
от
подчинените
си

Не се
опитвайте да
надвишавате
дадената Ви
власт

Дейности в
подкрепа
на
успешното
лидерство

Бъдете
безпристрастен
при
награждаване и
наказване

Адаптирайте
лидерския
стил
съобразно
нуждите

Награждавайте
постиженията
на подчинените
си

Преценявайте
ситуацията,
преди да
приложите
лидерски стил
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ръководител  лидер
 Лидерството е един от аспектите на
работата на ръководителя.
 Титлата, постът и властта,
съпровождащи ръководната позиция,
не гарантират успешното лидерство.
 Не всички лидери са на ръководен пост.

Лидерите са проводници на изменения в организацията; те влияят върху
сътрудниците, вдъхновявайки, мотивирайки и насочвайки ги към стремеж към
съвършенство и достигане на целите на организацията

Стремеж към
усъвършенстване:
Ръководителите на
основни структурни
Стремежът към
звена:
оптимизация на
Правят предложения за процесите и подобряване
на изпълнението на
организацията и
трудовите задължения.
дейността, организац. и
Толерират се
управленска структура,
иновативността,
щатното разписание и
творческите идеи и
длъжностните х-ки.
решения.
Създават условия за
осигуряване на
Възможностите за
необход.обучение,
непрекъснато обучение
квалификация на
се оценяват, търсят и
персонала, и за
прилагат.
повишаване културата на
Провеждат
се
безопасност.
периодични самооценки
Взема решения за
на прилаганите практики
правилното и
в работата.
целесъобразно
Вътрешния
и външния
управление на персонала
експлоатационен
опит се
и за изпълнение на
събира
и
оценява
функциите си.
систематично и
........
резултатите от оценката
се използват за
(Правилник за
подобряване на
устройство и дейност
работата.
на “АЕЦ Козлодуй”
ЕАД,
.........
ДОД.АЕЦ.ПОД.014/10)
(Етичен кодекс на "АЕЦ
Козлодуй" ЕАД,
ДОД.АЕЦ.ПК.1133/01)

Ръководители и
изпълнители, които ценят
„Стремеж към
усъвършенстване“:
смятат за желателен
непрекъснатия стремеж
към изпълнение на всяка
задача, в съответствие с
най-високите стандарти.
Гордеят се с работата си
и осъзнават своя принос
към успеха на
организацията.
Планират внимателно
дейностите си и не
толерират влошаване
качеството на работа.
Признават приноса на
другите и ги подпомагат в
изпълнението на
задачите. Сигурни са, че
имат компетентността да
изпълнят задачите си и
оценяват способностите
и ограниченията на
колегител
.......
(Правила по
безопасност. Развитие
и поддържане на
ценности, които
насърчават
положителна култура
на безопасност в "АЕЦ
Козлодуй" ЕАД,
ДОД.ОУ.ПВЛ.1100/01)

Ръководителите на
направления и ръководен
персонал в ЕП-2 имат
правомощия да:
Осъществяват
цялостното управление
на всички дейности в
своето направление/
отдел/ сектор и
осигуряват изпълнението
на възложените им
функции.
Създават и прилагат
организация,
позволяваща ефективно
изпълнение на
поставените задачи на
подразделението.
Предприемат
самостоятелни решения
в рамките на
делегираните им
правомощия, в обема на
своята компетентност
и/или длъжностните им
характеристики.
Самостоятелно на
тяхното ниво на
управление да изискват и
оказват съдействие на
други направления с
информация за
изпълнение на
дейностите, необходими
при реализиране на
възложените им функции
и задачи.

Осъществяват контрол по
изпълнението на
функциите и поставените
задачи на
ръководителите и
персонала на своите
структурни
подразделения.
Предприемат
самостоятелно мерки за
отстраняване на
констатирани
несъответствия или
изискват изпълнението
им от други
подразделения в рамките
на техните пълномощия.
Управляват кадровия
потенциал в
ръководената от тях
структура.
.......
(Правилник за
организацията и
дейността на
“Електропроизводство2”, ДП.ОУ.ПОД.108/07)
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Лидерско поведение в АЕЦ ”Козлодуй”
Работа в екип .Лидерите поощряват и поддържат съгласуваното
колективно взаимодействие в организацията, създавайки и култивирайки
открита атмосфера на сътрудничество с цел реализиране на концепцията
за развитие на организацията.
Необходимостта от умение за работа в екип
произтича от общите интереси на
служителите и ръководителите на
Дружеството, които споделят общи ценности.
Със своето лично поведение и чувство за
отговорност служителите дават пример на
колегите си, а ръководителите – и на своите
подчинени.
От всички служители на “АЕЦ Козлодуй”
ЕАД се очаква да работят като екип от
професионалисти, които взаимно се
уважават и подпомагат, като:проявяват
готовност за работа в екип за постигане на
поставените цели при осъзнаване на личната
отговорност за резултатите от собствената и
съвместната дейност;оказват помощ, при
необходимост, на членовете на екипа, в който
работят;открито обсъждат задачите и се
информират взаимно за взетите
решения;уважават, зачитат и изслушват
мнението на колегите си
(Етичен кодекс на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД,
ДОД.АЕЦ.ПК.1133/01)

Установената политика е насочена към
ефективното прилагане на системата на
обратна връзка от експлоатационния опит.
Идентифицирането на проблеми и
несъответствия се окуражава и
поощрява на всички нива в
организацията, в това число и
изпълнителите от външни
организации.Критериите и реда за
докладване са ясно определени и
персонала е добре запознат с
тях.Ръководството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
създава среда за докладване свободна от
обвинение и поддържа атмосфера на
отговорност и самокритичност.Избягва се
“наказателния” подход за допуснатите
грешки, които не са вследствие на
небрежност и злонамерени действия и се
приемат предложенията за подобрения от
страна на персонала.
Принципи и основни изисквания на
системата за обратна връзка от
експлоатационния опит в “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД

Ръководители и изпълнители, които ценят
“Лична отговорност и почтеност в
работата”, носят отговорност за
решенията и задачите, в рамките на
техните правомощия. Искат ясно
определени отговорности за своята
длъжност, включително границите на
техните правомощия. Действат в рамките
на своето ниво на компетентност и търсят
помощ, когато е необходимо. Очакват и
другите да поемат лична отговорност и
да помогнат на останалите да
изпълняват задълженията си.
(Правила по безопасност развитие и
поддържане на ценности, които
насърчават положителна култура на
безопасност в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД,
ДОД.ОУ.ПВЛ.1100/01)
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Лидерско поведение в АЕЦ”Козлодуй”

Лидерите демонстрират твърда и непреклонна отдаденост по отношение
на ядрената, радиационната, производствената и екологичната
безопасност, провеждането на ремонтните кампании без аномални
събития и ефективното аварийно реагиране.(“Правила по безопасност.
Развитие и поддържане на ценности, които насърчават положителна
култура на безопасност в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД”, ДОД.ОУ.ПВЛ.1100)

Ценността
“Безопасността преди
всичко” се проявява в
поведението и
действията на
персонала

Оценката за развитието
и възпитанието на
Ценността “Лична
отговорност и почтеност
ценността
“Безопасността преди в работата” се проявява
в поведението и
всичко” е приложима за
ръководители и
действията на
персонала
изпълнителски
персонал
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Лидерско поведение в АЕЦ “Козлодуй”
Лидерите формират такава култура и атмосфера, в която всички работят
във взаимодействие един с друг за своевременното откриване и
отстраняване на неизправности или фактори на деградация на
оборудването, способни отрицателно да повлияят върху ядрената
безопасност или надеждност на оборудването.
Ценностите и културата на безопасност са
неразделна част от системата за
управление и системата за управление на
безопасността и начин, по който дейностите
се изпълняват. Поддържането на ефективна
система за управление е ясно изразен
ангажимент на ръководството за
осигуряване на приоритет на безопасността
чрез развитие и поддържане на ценности,
които насърчават положителна култура на
безопасност в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
Развитието и поддържане на ценности за
поддържане на висока култура на
безопасност в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД,
принципите и отговорностите на
ръководителите на всички нива на
управление са описани
ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТразвитие и
поддържане на ценности, които
насърчават положителна култура на
безопасност в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД,
ДОД.ОУ.ПВЛ.1100/01

Ръководството ясно и недвусмислено
определя ролята на безопасността за
опазване здравето на персонала,
населението и околната среда чрез
прилагане на принципите на развиване на
ценностната система и поддържане на
висока култура на безопасност на базата на
личния пример на ръководителите и
приноса на всеки член на
Дружеството;„Програма за осигуряване на
качеството за безопасна експлоатация на
блокове 5 и 6 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”
(ПОК), 30.ОУ.ОК.ПР.01/5
Поддържане на висока култура на
безопасност от всички, навсякъде и във
всичкоБезопасността е ясно осъзната
ценностЛидерството към безопасност е
ясно изразеноОтговорността за
безопасността е ясна. Безопасността е част
от всички дейности. Безопасността се
стимулира чрез усвояване на нови знания
СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА
БЕЗОПАСНОСТТА НА “АЕЦ КОЗЛОДУЙ”
ЕАД, ДОД.ОУ.ПБ.590/02

Развиване на ценностната система и
културата на безопасност в
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, чрез личния пример
на ръководителите и приноса на всеки член
на Дружеството;поддържане на висока
култура на безопасност и прилагане на
ценностите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД от
всички, и във всички дейности;ценностите и
културата на безопасност, при които
безопасността е доминираща, се отразяват
при поддържане и модернизиране на
системите, разработване на процедури,
вземане на решения и прилагане на
управленската стратегия;ценностите и
културата на безопасност в “АЕЦ Козлодуй”
ЕАД са неразделна част от системата за
управление и системата за управление на
безопасността. Те присъстват във всички
аспекти на организацията и не са
специфични дейности, а начин, по
койтодейностите се извършват в “АЕЦ
Козлодуй
ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТ
развитие и поддържане на ценности,
които насърчават положителна култура
на безопасност в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД,
ДОД.ОУ.ПВЛ.1100/01
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Лидерско поведение в АЕЦ”Козлодуй”
Лидерите определят концепцията (идеологията) за развитие на
организацията, нейните ценности, общата посока и стратегиите за
достигане на съвършенство.

Дългосрочните намерения на
Ръководството на
дружеството относно
управлението са изразени в
„Политиката за управление
на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД” и
„Декларацията на
ръководството” за политиката
по управление на
За постигане на поставената
Дружеството. Главната цел,
цел висшето ръководство
декларирана от
разработва и разпространява
Ръководството е безопасно,
подходящи за дейността на
ефективно и екологично чисто
Дружеството политики
производство на енергия при
съобразени с “Политика за
гарантирано качество и
управление на „АЕЦ
сигурност на доставките, в
Козлодуй” ЕАД” и
съответствие с националните
Политиките на едноличния
и международни норми.
собственик на капитала на
Дружеството („Наръчник на
Комплектът от политики,
системата за управление на
които установяват
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД”,
плановете на
ДОД.УК.НК.01).
ръководството, целите и
приоритетите по отношение
на безопасността, здравето,
околната среда,
сигурността, качеството и
икономическите очаквания е
документиран в „Политики
на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”,
ДОД.ОУ.ПЛТ.1067.

Ръководството на АЕЦ отдава
първостепенен приоритет на
безопасността и изразява
своя ангажимент за нейното
поддържане и непрекъснато
подобряване в Политика по
управление на
безопасността и „Стратегия
за приложение на
политиката на
безопасността на „АЕЦ
Козлодуй” ЕАД”,
ДОД.ОУ.ПБ.590.
Политика по управление на
безопасността на „АЕЦ
Козлодуй” ЕАД – която се
осъществява чрез
непрекъснат мониторинг и
оценка на безопасността с
високо квалифициран, обучен
и добре мотивиран персонал
за изпълнение и контрол на
дейности по експлоатация на
ядрените съоръжения, при
спазване на изискванията за
безопасност като висш
приоритет на интегрираната
система за управление

В “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е
въведен в действие Етичен
кодекс, който определя
очакваното поведение на
служителите на база на
общите ценности на
Дружеството, описва моралноетичните норми и правила,
които допълват вътрешните
документи, и подпомагат
личната преценка и
отговорност на работещите в
атомната централа при
изпълнение на служебните им
задължения. В етичния кодекс
са посочени основните
ценности на “АЕЦ “Козлодуй”:
безопасността преди всичко,
стремеж към
усъвършенстване и усвояване
на знания, лична отговорност
и почтеност в работата и
ангажираност, взаимно
уважение и признание
Eтичен кодекс на "АЕЦ
Козлодуй" ЕАД,
ДОД.АЕЦ.ПК.1133

Стратегията за управление на
знанията определя основните
насоки за постигане на
гарантирана надеждност на
човешкия фактор чрез
придобиването и
поддържането на изискваните
професионални компетенции
за всеки служител от
персонала на Дружеството,
следвайки модела. („Правила
за осигуряване на
качеството. Система за
управление на знанията”,
УТЦ.ДД.ПВЛ.002; „Стратегия
за управление на знанията в
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД”,
УТЦ.ОУ.АДД.001).
Системата за обратна връзка
от експлоатационния опит
обхваща реда, изискванията,
задълженията, отговорностите
и каналите за комуникация
при изучаването и
използването на вътрешния и
външен експлоатационен
опит, които са определени в
“Правила по безопасност.
Система за обратна връзка
от експлоатационния опит”,
ДОД.ЕД.ПБ.695.
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ОБОБЩЕНИЕ
 Лидерите в “АЕЦ Козлодуй”ЕАД изпълняват
роли в организацията.

няколко

 Приложения подход и организация създават условия за
ефективно лидерско поведение
 Провежданите самооценки дават възможност за отчитане
на състоянието и ефективността на лидерското
поведение и разработване на мерки за подобрение.
 Ръководителите се обучават в подобряване на
лидерските им умения и прилагане на наставничеството
 Лидерството и системата за управление се оценяват и
подобряват.

