
45 години 

социална отговорност 





743 879 000 
 тона спестени 

 емисии CO2 

 за 45 години 

3 700 
 служители 

Най-големият производител на 

електроенергия в страната 

Един от най-големите и отговорни 

български работодатели 

Екологично чисто производство 

 

 

АЕЦ КОЗЛОДУЙ 

 



Безопасно 

Ефективно 

Екологично чисто  

производство на енергия в условията 

на дългосрочна експлоатация при 

гарантирано качество и сигурност на 

доставките, в съответствие с 

националните и международните 

норми. 

ГЛАВНА ЦЕЛ 



ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА 

 
Безопасността преди всичко 

Ангажираност, взаимно уважение и признание 

Лична отговорност и почтеност в работата 

Стремеж към усъвършенстване 

Усвояване на знания 

 

Екипна награда за култура на безопасност 



• Безопасно производство 

• Ниска себестойност на произведената електроенергия 

• Прозрачност и откритост на дейностите 

• Подпомагане и социална интеграция на сираци, деца и възрастни 

хора в домове 

• Опазване на културно-историческото наследство 

• Инициативи за подобряване на обществената среда 

ОТГОВОРНОСТ КЪМ ОБЩЕСТВОТО 

 



• Коректни трудови взаимоотношения 

• Равни права и възможности за работа, 

развитие и кариерно израстване 

• Условия на синдикална дейност 

• Компенсации за работещите при специфични условия на труд – намалено 

работно време, безплатна храна, допълнителен отпуск 

• Допълнително доброволно пенсионно осигуряване и доброволно здравно 

застраховане  

• Осигуряване на здравна профилактика, пълноценен отдих и културен живот на 

работещите в централата и техните семейства 

• Обратна връзка – проучвания сред персонала, въпроси на седмицата, форум в 

интранет мрежата, анкети сред външните посетители, 

ежегодно изследване на мотивацията 

 

 

ПРАВА НА ЧОВЕКА И ТРУДОВИ НОРМИ 



За седемнадесети пореден път отборите на атомната 
централа завоюваха първото място в крайното комплексно 
класиране на Националната спартакиада на енергетиците, 
която се проведе от 12 до 16 септември 2019 г. в курортния 
комплекс Албена.  



Ограничаване на въздействието на околната среда 

и природните ресурси чрез постоянен, системен и 

цялостен контрол на дейностите 

Мониторинг – радиационно и нерадиационно 

въздействие 

Проекти за повишаване енергийната ефективност  

Мерки за минимизиране и разделно събиране на 

отпадъците 

Доброволно участие в инициативи 

 

ОКОЛНА СРЕДА 



ТРЕТА НАГРАДА ЗА “ЗЕЛЕНА ИНИЦИАТИВА” 2019 

На АЕЦ “Козлодуй” от b2b Media за екологичната й роля и 

последователна политика по  опазване на околната среда и 

рационално използване на природните ресурси с цел 

защита и съхранение на екосистемите и здравето на хората. 

ИНИЦИАТИВИ, ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА – 5 Юни – 

засаждане на дърво в Алеята на екологията 

 



На 10 април 2019 г. АЕЦ “Козлодуй” бе удостоена с наградата 
“Кубратов меч” за принос в развитието на електрическата 
мобилност на България в категория “Бизнес постижение”. 
 Това стана на официална церемония в хотел “Балкан” – София, 
организирана за осми пореден път от Индустриален клъстер 
“Електромобили” (ИКЕМ).  

АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА С ОТЛИЧИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА 
ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТТА 

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” С ОТЛИЧИЯ ОТ ЕКО РАЛИ БЪЛГАРИЯ 

Инициативата бе под мотото “По пътя на Априлското въстание”. 
Началото на 437километровия маршрут бе столичният площад 
“Батенберг”, след което трасето премина през Мирково, Пирдоп, 
Панагюрище и Копривщица, а крайната точка бе София тех парк. 



• Сътрудничество с висшите учебни заведения 

• Собствен учебно–тренировъчен център  

• Постоянен прием на документи за работа 

• Допълнителен платен отпуск за обучение в приоритетни специалности 

• Практики  за ученици  

• Платени и неплатени, индивидуални и групови студентски стажове 

• Стипендии  за студенти  

• Членство в ССЕМ към Министерство на образованието 

• Участие в трудови борси и кариерни форуми 

ЗНАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 




