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Целта на тази процедура е гарантиране на получаването, разпределението и 

съхранението на документи или информация, относно безопасността в поделение 

„Електроразпределение“. 

 

Процедурата урежда реда за получаване, събиране, размножаване, съхранение на 

нормативни документи свързани със СУБ в поделение „Електроразпределение“ с цел 

използването им по предназначение от заинтересованите длъжностни лица. 

Процедурата се прилага за управление на вътрешни нормативни документи, като: 

1. Процедури по безопасност; 

2. Работни процедури; 

3. Формуляри по безопасност; 

4. Административни документи. 

 

Копия от валидните документи на СУБ се получават от координатора по 

безопасност в електронен формат в поделение „Електроразпределение – ЦУ от 

отговорниците по безопасност: 

➢ инж. Николай Русев Владев –  ръководител отдел „ИПИ" към поделение 

„Електроразпределение“ 

➢ инж. Бисер Николаев Зафиров – Главен инженер „Нормативни документи, 

анализи и безопасност" към поделение ”Електроразпределение” 

 

Получените документи се съхраняват на служебните компютри на отговорниците 

по безопасност и се предоставят на служителите, които са пряко заинтересувани от 

информацията в тях. 

Старите версии на документите се заменят с новите и се отразяват в ФБ 2.64 – 02. 

 

С писмо до регионалните поделения – Енергосекции София, Пловдив и Горна 

Оряховица, се изпращат копия на валидните документи на СУБ, където отговорниците по 

безопасност: 

- РП Енергосекция – София – Лъчезар Евгениев Лазаров - „Главен инженер 

Експлоатация“. 

- РП Енергосекция – Горна Оряховица - Христо Русев Христов - „Главен инженер 

Експлоатация“. 

- РП Енергосекция – Пловдив - Димитър Станчев Станкулов - „Главен инженер 

Експлоатация“. 

 

предоставят на служителите, които са пряко заинтересувани от информацията в 

тях. 

 

 

Отговорни за изпълнението и спазването на тази процедура в поделение 

„Електроразпределение“ са отговорниците по безопасност. 

 


