
ПРИВЛИЧАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СПЕЦИАЛИСТИ В АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ЕАД 
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Човешкият ресурс –  

най-ценният капитал 

 Политика по УЧР на АЕЦ “Козлодуй”, в 

съответствие с главната цел – безопасно, 

ефективно и екологично чисто производство е да 

поддържа: 

•достатъчен на брой отлично подготвен, 

правоспособен и мотивиран персонал;  

•работеща система за подбор на персонал; 

•ефективни системи за обучение, квалификация и 

управление на знанията; 

•усъвършенстваща се организационна култура; 

•висока степен на  мотивация на персонала. 
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Привличане 

• Професионално и кариерно развитие 

• Добро възнаграждение 

• Социален пакет 

• Висока култура на безопасност 

• Високи етични  

 стандарти 
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Кариерно развитие 

Обхваща: 

• Избор на професия; 

• Обучение; 

• Активен професионален живот; 

• Период на зрялост и усъвършенстване; 

• Предаване на натрупаните знания. 
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Етап “Избор на професия” 

•Индивидуални студентски стажове и практики  

•Групова производствена практика 

•Съвместни обучителни програми с ТУ и ПГ 

•Студентски борси 

•Инициативи на Организацията на жените в 

ядрената енергетика WIN Козлодуй 

•Форум Булатом 

•Форум на БЯД 
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Стипендиантска програма за 

учебната 2017/2018 г. 

За студенти от ТУ – София, редовна форма на обучение в: 

• I курс на бакалавърска програма по специалност 

“Топлоенергетика и ядрена енергетика” – 5 стипендии; 

• I семестър на магистърска програма по следните 

специалности: 

    - “Ядрена енергетика” – 2 стипендии; 

    - “Електроенергетика и електрообзавеждане”– 1 

стипендия; 

   -   “Aвтоматика, информационна и 

управляващатехника” – 1 стипендия 
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Стипендиантска програма за 

учебната 2017/2018 г. 

Стипендиантска програма за учебната 2017/2018 г. за 

студентите от Физически факултет на Софийски 

университет "Св. Климент Охридски", редовна форма 

на обучение в първи семестър на магистърска програма 

по специалност “Ядрена енергетика и технологии” – 1 

стипендия. 

    Стипендията е в размер на семестриалната такса за 

обучение (на стойността за държавна поръчка) плюс 

сумата от 1000 (хиляда) лева за семестър и се изплаща 

до завършване на магистърската степен на обучение. 
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Етап “Обучение” 

•Базово образование от 

университет/професионална 

гимназия  

•Качествен подбор на кадри 

•Професионално обучение  

    в УТЦ на АЕЦ “Козлодуй” 

поддържащо и специализирано 

•Работа под наставничество 

•Самооценка и оценка 
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Етап “Активен  

професионален път” 

•Периодични обучения – в и 
извън АЕЦ “Козлодуй” 

•Прилагане на добри практики 

•Възможности за йерархично 
развитие 

•Поемане на по-големи 
отговорности 

•Разработване на система за 
наставничество 

•Командировки – бенчмаркинг 

•Професионални форуми 

•Международни обучения 
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Етап “Предаване на знанията” 

 

•Разработване на 

система за 

наставничество 

 

•Мониторинг на 

неявни знания в 

АЕЦ “Козлодуй” 
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Възнаграждение  

• Система от правила за определяне на 

работните заплати по отделните работни 

места 

• Система от правила за определяне на 

премии при съответни високи резултати от 

трудовата дейност 

• Система за оценка на индивидуалното 

трудово изпълнение 
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Социални придобивки 

• Социален пакет – средства за празници и 

отдих 

• Допълнително здравно осигуряване 

• Безплатен 5 дневен профилакториум в ПОК 

“Леденика” за всички категории труд 

• Преференциални цени при използване на 

плувен басейн, зали за тренировки, спортни 

съоръжения 

• Организация на културни дейности 
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Култура на безопасност  

• Поддържане на високи стандарти за 

безопасност не само на съоръженията, но и 

при човешкото изпълнение 

• Обучения за подобряване на културата на 

безопасност 

• Измерване на културата на безопасност – 

самооценка и оценка 

• Поощряване на докладването на събития от 

ниско ниво и почти събития  
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Високи етични стандарти  

• Етичен кодекс на АЕЦ “Козлодуй” 

• Популяризиране успехите на служителите и 

работниците чрез вътрешната 

информационна мрежа – електронни 

бюлетини, радио предавания  и печатни 

издания на АЕЦ “Козлодуй” 

• Ежегоден избор на Енергетик на годината и 

водещи специалисти в областите, важни за 

АЕЦ “Козлодуй” 
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Възможности 

• Високо квалифициран персонал в 
областите : 

• Ядрени технологии  

• Инженерно-технически специалности 

• Електротехника, електрообзавеждане 
и др. 

• Компютърни системи и технологии 

• Машиностроене и уредостроене 

• Икономика 

• Екология и др. 
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Възможности за работа в “АЕЦ 

Козлодуй” ЕАД на младите хора 

63%
37%

73%

27%

69%

31%

2016 г. 2017 г. до май 2018 г.

Разпределение на новопостъпилите през 2016 г., 2017 г. и 2018 г. 

(до м. май)

Над 30 г.

До 29 г.
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29%

67%

33%
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45%

Разпределение по образователен ценз на новопостъпилите 

младежи до 29 г. през 2016 г., 2017 г. и 2018 г. (до м. май)
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СО
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Възможности за работа в АЕЦ 

Козлодуй ЕАД на младите хора 

Оперативна програма Развитие на 

човешките ресурси –  

проект “Обучения и заетост на 

младите хора” - назначени 6 

младежи с висше образование за 

първото шестмесечие на 2018 г. 
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Избери работа, която обичаш  

и повече няма да се наложи  

да работиш нито един ден. 

      Конфуций 




