
Осигуряване на 
качеството при качеството при 

изпълнение на дейности 
по сключени договори 



• АЕЦ “Козлодуй” носи крайната отговорност за

възложената на външни изпълнители работа /услуга,

изпълнявана от нейно име.

• Към персонала на външната организация се прилагат

същите изисквания, валидни за персонала на

Работа по договор в АЕЦ “Козлодуй”

същите изисквания, валидни за персонала на

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

• Персоналът на Изпълнителя по договор (ВО), условно

се приравнява към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

(без правото за издаване на наряди и допускане до

работа) и се задължава да изпълнява изискванията,

валидни за персонала на централата.
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Организационни документи
Заповед за отговорни лица;
Декларация за готовност; Протокол за готовност.
Документи за квалификация на персонала

Работа по договор в АЕЦ “Козлодуй” 
Документи представяни от изпълнителя преди започване на работа
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Документи за квалификация на персонала
Списъци по наряди;
Справки за атестация; Актове за проведени обучения.
Документи по ЗБУТ
Споразумителен протокол; Протокол за оценка на риска.

Документите на ВО подлежат на преглед и съгласуване от страна на АЕЦ „Козлодуй” .



При сключване на договори за подизпълнение се спазва реда на чл.66, ал.3 от Закона
за обществените поръчки.

Подизпълнителите не може да превъзлагат възложените им от основния изпълнител
дейности!

Ползване на подизпълнители при изпълнение на  дейностите по договор. 
Допускане до площадка АЕЦ
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дейности!

Замяната и/или включването на нов подизпълнител се осъществява по реда на чл.66,
ал.14 и 15 на ЗОП.

До площадка АЕЦ ще се допуска само персонал, включен в списъците на персонала (на
основен изпълнител и подизпълнители) представени по съответните договори!



Условие за започване на дейностите по договор е наличието на съгласувани и

регистрирани в АЕЦ:

- Програма/План за осигуряване на качество (когато се изисква);

Работа по договор в АЕЦ “Козлодуй”
Документи по осигуряване на качеството, представяни от изпълнителя
преди започване на работа

- Програма/План за осигуряване на качество (когато се изисква);

- План за контрол на качеството (когато се изисква).

Образци на ПОК и ПКК

•Сайт на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, секция “Указания за работа на ВО” -

https://www.kznpp.org/bg/ukazania-rabota-vo
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ПОК се изготвя на основа на:
• изискванията от техническото
задание и договора;
• системата по качество на
Изпълнителя;
• приложими стандарти и
нормативни документи, имащи

Програма за осигуряване на качество

нормативни документи, имащи
отношение към осигуряване на
качеството на изпълняваната дейност;
• примерно съдържание,
предоставено от Възложителя.

ПОК служи за определяне на
подробен график, на отговорности по
всяка от задачите по договора и реда
за изпълнението им.

6

Примерно съдържание на Програма/План за осигуряване на качество, 
поместен на сайта на АЕЦ https://www.kznpp.org/bg/ukazania-rabota-vo



ПОК е работен документ, по който
се изпълняват дейностите по конкретния
договор.

ПОК трябва да се познава и
прилага от отговорното лице
(ръководителя на дейността) и от
персонала на изпълнителя, ангажиран в

Програма за осигуряване на качество
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персонала на изпълнителя, ангажиран в
изпълнение на дейностите по договора.

ПОК се актуализира при настъпили
организационни промени или промени в
документацията на СУ, свързани с
изпълняваните дейности по договора.

Спазването на ПОК се проверява от
Възложителя при инспекции и проверки
за изпълнение на дейностите.



ПКК се изготвят за различните етапи в 
обхвата на ТЗ (проектиране, доставка, 
монтаж, въвеждане в експлоатация и др.).

ПКК трябва да включва:
• технологичната последователност на 
дейности/ операции, в т.ч. - разработване, 

План за контрол на качеството

дейности/ операции, в т.ч. - разработване, 
съгласуване и утвърждаване на проектна/ 
конструкторска документация, входящ 
контрол на материали/оборудване, 
организация и контрол на СМР и др., с 
отбелязани точки на контрол от страна на 
изпълнителя и на възложителя;
• документите, регламентиращи 
изпълнението на технологичните 
операции;
• забележки и/или отчетни документи.
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Образец на План за контрол на качеството, поместен на 
сайта на АЕЦ https://www.kznpp.org/bg/ukazania-rabota-vo



ПКК се използва по време на
изпълнение на дейностите по
договора.

Приключването на дадена
операция се удостоверява с
подпис от лицата, отговорни за

План за контрол на качеството
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подпис от лицата, отговорни за
изпълнението й, в съответствие с
предварително планираните
точки за контрол (технически,
вътрешен и независим).

Установените забележки или
несъответствия с планирания
обем се документират в
последната колона на ПКК.



Критерии за качествено изпълнение на дейността

• Прилагане изискванията на ПОК/ ПКК при изпълнение на

работата.

• Изпълнение на дейностите в съответствие с

технологичната последователност, регламентирана в
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работните документи, в пълен обем.

• Осъществяване на контрол по технологичните операции

в ПКК.

• Представяне на отчетната документация, съгласно ПОК и

ПКК (актове, протоколи и др.).



Описание на дейностите, подлежащи за изпълнение (инструкции, технологии, 

ремонтни инструкции, ремонтни карти, формуляри и др.);

Доказателства за качество на използваните резервни части и материали 

(документи за входящ контрол, сертификати и др.);

Описание на технологията на специалните процеси (документация по 

Работната документация включва:
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Описание на технологията на специалните процеси (документация по 

заваряване, документи по входящ контрол, сертификати и др.);

Резултати от диагностика и контрол на даденото оборудване (протоколи от 

корозионен контрол, актове за чистота, протоколи от измерване на вибрации, 

металоконтрол и др.);

Друга документация (в зависимост от конкретната дейност).



Контрол за изпълнение на дейностите от външната организация в 
съответствие с изискванията на договора/поръчката

Осъществява се от Отговорните лица по договора, по отношение на:

• съответствие на изпълняваните подготвителни дейности с разрешените в списъка

на подготвителни дейности, за които е допусната ВО;

• спазване на сроковете за изпълнение на договора;
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• спазване на сроковете за изпълнение на договора;

• изпълнение на изискванията на техническото задание или на клаузите на

договора;

• спазване на изисквания на ПОК/ПКК за конкретната дейност;

• технологични промени, възникнали в хода на изпълнение на договора;

• своевременно изготвяне на отчетната документация.



Осъществява се от:
Отговорното лице по договор
Собственика на КСК
Ръководители на сектори/групи
Допускащи до работа по наряд

Контрол за спазване изискванията по безопасност
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Допускащи до работа по наряд
Инспектори от сектор КПД/управление Безопасност
Одитори качество от управление Качество 



Осъществява се от:

•персонала на сектор ИПКК или друг упълномощен персонал на 

АЕЦ или ВО в обем, определен в документите за изпълнение на 

дадената дейност или отделен план за контрол на качеството;

•механици на АЕЦ или ВО в обем, определен от ремонтната карта и 

Контрол на качеството
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•механици на АЕЦ или ВО в обем, определен от ремонтната карта и 

при потвърждаване на готовността за изпитания и въвеждане в 

експлоатация;

•технолози на АЕЦ или ВО в обем, определен от технологичната

инструкция;

•специализирани органи за контрол, за специални процеси.



Обход на място за физическа проверка на изпълнените
работи

Външен оглед, измерване и изпитване на извършените
работи

Приемането на изпълнението на дейностите включва
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Функционални изипитвания в обем, определен от ТЗ/ТС

Проверка и потвърждаване на пълнотата на отчетната
документация



ДА ВКЛЮЧВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 
СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

• Причина за извършената работа
• Обем на извършената работа
• НТД, на основата на които се извършва

работата

Изисквания към отчетните документи

ДА БЪДАТ ИЗГОТВЕНИ НА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ДА БЪДАТ ИЗГОТВЕНИ СПОРЕД
УТВЪРДЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА
ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ДА БЪДАТ
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• Данни за извършените измервания или
инспекции

• Критерии или норми
• Заключение за съответствието на

резултатите с изискванията
• Данни за използваните СИ
• Данни за изпълнението на работата –

дата, изпълнители и др.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ДА БЪДАТ
КОМПЛЕКТОВАНИ С ВСИЧКИ
НЕОБХОДИМИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ДА БЪДАТ ПОДПИСАНИ ОТ
ИЗПЪЛНИТЕЛ, НЕПОСРЕДСТВЕНИЯ
РЪКОВОДИТЕЛ И ВИСШЕСТОЯЩ
РЪКОВОДИТЕЛ

ДА БЪДАТ РЕГИСТРИРАНИ В АРХИВ
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Сектор “Одити на системата за управление” при управление “Качество”
E-mail: osu@npp.bg


