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Възможности за работа и кариерно 

развитие в “АЕЦ Козлодуй”ЕАД 

 

    Човешкият 

ресурс –  

   най-ценният 

капитал на 

атомната 

централа 
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Възможности за работа и кариерно 

развитие в “АЕЦ Козлодуй”ЕАД 

 Политика по УЧР на АЕЦ “Козлодуй”, в 
съответствие с главната цел – безопасно, 
ефективно и екологично чисто производство е 
да поддържа: 

• достатъчен брой отлично подготвен, 
правоспособен и мотивиран персонал;  

• системата за подбор на персонал; 

• системите за обучение и квалификация и 
управления на знанията; 

• и развитие на организационната култура; 

• висока степен на  мотивация на персонала.  
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Образователна структура  
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Възможности за работа в “АЕЦ 

Козлодуй” ЕАД 

Високо квалифициран персонал в 
областите : 

• Ядрени технологии  

• Инженерно-технически специалности 

• Електротехника, електрообзавеждане 
и др. 

• Компютърни системи и технологии 

• Машиностроене и уредостроене 

• Икономика 

• Екология 
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• “Работодател на годината” за 2013 г. 

• По проект “Ново начало – от образование към 
заетост” през 2012 г. и 2013 г.  от стажуващите 
52-ма безработни младежи със средно и висше 
образование, 46 са останали в екипа на АЕЦ 
“Козлодуй”. 

• По чл. 233 б от КТ – краткосрочни договори на 
младежи до 29 годишна възраст – 30 младежи, 
дипломирали се в средни и висши училища, 
останали в екипа след препоръка на 
наставниците си. 

 

Възможности за работа в “АЕЦ 

Козлодуй” ЕАД на младите хора 
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Възможности за работа в АЕЦ 

Козлодуй ЕАД на младите хора 

2013 г.

56%44%

Над 30 г.  До 29 г. 

2014 г.

56%44%

Над 30 г.  До 29 г. 

2015 г.

53%47%

Над 30 г.  До 29 г. 

до 31.05.2016 г.

55%45%

Над 30 г.  До 29 г. 

Новоназначени от 2013 г. до 31.05.2016 г.

56% 56% 53% 55%
44% 44% 47% 45%

2013 2014 2015 2016

Над 30 г.  До 29 г. 
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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 програми с ТУ и СПТУ 

• Организацията на жените в ядрената 
енергетика WIN Козлодуй 

• Форум Булатом 

• Форум на БЯД 

• Студентски борси 

 



9 

Етап “Обучение” 

• Базово образование от 

университет/професиона

лна гимназия  

• Качествен подбор  

    на кадри 

• Професионално 

обучение в УТЦ 

• Работа под 

наставничество 

• Самооценка и оценка 
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Анкета на персонала на “АЕЦ 

Козлодуй” ЕАД за 2015 г. 

Чувствам се мотивиран да 

изпълнявам настоящата ми 

работа

68%

83%

91%

77%

До 29 г.

30 - 39 г.

40 - 49 г.

Над 50 г.



11 

Анкета на персонала на “АЕЦ 

Козлодуй” ЕАД за 2015 г. 

Гордея се, че съм част от моя екип

91%

93%

88%

97%

До 29 г.

30 - 39 г.

40 - 49 г.

Над 50 г.
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Анкета на персонала на “АЕЦ 

Козлодуй” ЕАД за 2015 г. 

Удовлетворен съм от обучението, 

което получавам

79%

78%

77%

86%

До 29 г.

30 - 39 г.

40 - 49 г.

Над 50 г.
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Анкета на персонала на “АЕЦ 

Козлодуй” ЕАД за 2015 г. 

 

 

 

 
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД има ясна система за 

израстване и развитие

62%

56%

56%

70%

До 29 г.

30 - 39 г.

40 - 49 г.

Над 50 г.
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Етап “Активен професионален 

път” 

• Периодично обучение 

• Прилагане на добри 

практики 

• Възможности за 

йерархично развитие 

 • Поемане на по-големи отговорности 

• Разработване на системи за наставничество 

• Бенчмаркинг  

• Професионални форуми 

• Международни обучения 

 

 



15 

Етап “Предаване на знанията” 

 

• Разработване на 

система за 

наставничество 

 

• Мониторинг на 

неявни знания в АЕЦ 

“Козлодуй” 
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    Избери си 
работа, която 
обичаш и 
повече няма 
да се наложи 
да работиш 
нито един ден. 

    
 
 Конфуций 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 


