ПОЛИТИКА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД
МИСИЯТА на АЕЦ “Козлодуй” е да снабдява страната и региона с енергия по надежден начин с
безопасно, ефективно и екологично чисто производство на разумно ниска цена.
В СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН целта на Дружеството, като най-значим производител на
електроенергия в Република България, е дългосрочна експлоатация на ядрените енергийни блокове и
повишаване на топлинната мощност на реакторните установки при гарантирана безопасна и стабилна
работа, в съответствие с лицензиите, издадени от регулаторните органи.
В ДЕКЛАРАЦИЯТА за политиката по управление на Дружеството, Ръководството определя
приоритетите си за осигуряване на най-високо ниво на безопасност, ефективно и конкурентно производство,
правоспособен, компетентен, мотивиран персонал и финансова стабилност.
Декларираните от Ръководството приоритети са обосновани в политики, които излагат принципите,
конкретизират целите и подхода за достигането им.
Финансовите, човешките и материалните ресурси, необходими за достигане на конкретните цели, се
определят в тригодишна бизнес програма, съобразена с общата стратегия на Българския енергиен холдинг.
Ръководството прилага система за управление и организационно-управленска структура, осигуряващи
съгласуваност между изискванията за безопасност, условията на труд, опазване на околната среда, оптимално
производство и икономика.
Съответствието на изпълнението на дейностите и постигнатите резултати с поставените цели се
оценява чрез система от показатели. Резултатите от оценките са основа за предприемане на коригиращи мерки
и действия от страна на ръководството.
Активното участие на персонала в изпълнението на тази Политика е ключов фактор за успеха на
Дружеството. Ръководството осигурява условия за информираност на служителите си, лесно общуване и
възможност за прилагане на добри идеи и предложения.
При изпълнението на Политиката Ръководството на Дружеството поема следните
отговорности:
· Възприема следването на тази Политика, изпълнението на законовите разпоредби в страната и международните стандарти като своя главна отговорност.
· С действията си осигурява най-висок приоритет на ядрената безопасност, радиационната и физическата
защита и безопасното управление на ядрено гориво и радиоактивни отпадъци.
· Осигурява защита на обществото и околната среда от неблагоприятни въздействия, свързани с дейността
на Дружеството.
· Подобрява условията на труд на всички свои служители.
· Поддържа квалифициран, правоспособен и мотивиран персонал.
· Развива ценностната система и културата на безопасност чрез личния пример на ръководителите и
приноса на всеки член на Дружеството.
· Прилага принципа “свободни от обвинение” при докладване на грешки.
· Използва експлоатационен опит и добри практики.
· Поддържа пазарна и финансова стабилност.
· Изгражда взаимноизгодни отношения и коректно партньорство с доставчици и изпълнители на услуги.
· Осигурява ангажирано участие на ръководителите на всички нива при определяне на целите и задачите,
както и създаването на среда, в която служителите активно да допринасят за тяхното постигане.
· Ежегодно оценява изпълнението на Политиката и предприема необходимите действия за непрекъснатото
й подобряване.
Ръководството подкрепя всички служители в усилията им за постигане на главната цел на
Дружеството и очаква от тях да проявяват в ежедневната си работа отговорност, висок професионализъм,
положително отношение към безопасността, технологична дисциплина, да познават и спазват правилата
за поведение и активно да съдействат за неговото развитие.
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