СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ /ССКБ/
ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО -ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ /ФНТС/

П О К А Н А за семинар на тема: ЕФЕКТИВНО
УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТИ
НА ТЕХНИКАТА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ. ИЗИСКВАНИЯ НА
СТАНДАРТИТЕ ОТ СЕРИЯТА ISO 55000:2014 КЪМ СИСТЕМАТА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ
19 и 20 април 2018 г.
София, ул. Г. С. Раковски № 108
Стандартът ISO серия 55000 е насочен за управление на активите. Серията включва
три стандарта, определящи изискванията и препоръките по управление на активите:
Целева аудитория:
 Технически директори, главни инженери, директори на служби по експлоатация на
техниката
 Ръководители, технически специалисти на ремонтни служби и служби по експлоатация
(механик, енергетик, метролог…)
 Специалисти на сервизни компаний, предоставящи услуги по ТОиР
 Специалисти, занимаващи се с внедряване на информационна система по ТОиР
Цели и задачи семинара:
В процеса на семинара, участниците ще се запознаят с водещите концепции, технологии и
методи за управление на техническото обслужване и ремонта /ТОиР/, както и с изискванията
на стандартите от серията ISO 55000:2014 "Управление на активите" и Enterprise Asset
Management (EAM) - методологията за организация на ТОиР. Ще се разгледат решения
насочени към повишаване на надеждността на техниката и ефективността на производството,
на оптимизация на разходите в сферата на експлоатация и ремонт, а също така повишаване на
ефективността на труда на персонала, зает с експлоатацията и ремонта на техниката. Особенно
внимание ще бъде отделено на примери за реализация на концепции за "икономично
производство" в процесите на ТОиР, програми за намаляване на разходите и минимизиране на
загубите.
В резултат на обучението Вие:
 Изучаване на съвременните подходи за управление на активите, производствената
инфраструктура в продължение на целия жизнен цикъл
 Усвояване на водещите методи на организациите по ТОиР, които са насочени към
повишаване на ефективното провеждане на ТОиР, намаляване на експлоатационния
риск, намаляване на престоите, оптимизиране на складовите резерви
 Разглеждане на СУ (оптимизация) на складовите резерви за осигуряване на програмата
по ТОиР на техниката.Да се научим как се формират лимитите по запасите и как да
мотивираме персонала за намаляване на складовите резерви?
 Научавате се за вземане на решения по отношение на техниката:ремонтиране
/модернизация/ и замяна с нова такава

До: ССКБ
З АЯ В К А З А У Ч АС ТИ Е
в семинар на тема: Същност и прилагане на стандартите от серията ISO 5500 – 19, 20 април 2018 г.
Име, презиме и фамилия .........................................................................................................…...........................
Месторабота ........................................................................... Длъжност .....................................................
Служебен адрес: гр. .......…......................, пк .............. ул. .............................................…................. № ....
Телефон ................................. факс ....................................... е-mail ……......................................………......
ИН ДДС .........…........................ ИН ................................ МОЛ ......................................................................
Таксата ще бъде внесена:  по банков път,  на място при регистрацията.
Дата: ........................

Заявител: ..................................

Участниците в семинара ще получат: учебни материали и сертификат за
участие.
Основни теми на семинара:
1. Проблеми в областта на управление на производствените активи, управление
на ТОиР на техниката
2. Съвременни подходи за управление на активите на производствеинте фондове
3. ЕАM - методология на управление на основните фондове на организациите
4. Техническа политика в областта на управление на запасите от производствени
активи
5. Избор на стратегия за организация на ремонта и обслужването на техниката
(концепция на провеждане на ТОиР)
6. Система на организация и рационализация на работните места /5S в
производството и в офиса/
7. Система за всеобщо обслужване на техниката /ТРМ/
Лектор: проф. д.т.н. Г. Тасев
УКАЗАНИЯ
1. Заявка за участие съгласно приложения формуляр (по телефон/факс или
електронна поща както) да се изпрати в срок до 14.04.2018 г.
2. Превеждането на таксата в размер на 240 лв. с ДДС става по банкова сметка:
IBAN – BG39 UNCR 7630 1007 2746 01, BIC код на Уни Кредит Булбанк
UNCR BGSF, с титуляр ССКБ. Приемат се такси и на място при регистрацията
при предварително подадена заявка.
3. За редовните членове на ССКБ, както и за 3-ма и повече участници от една
организация таксата е 216 лв. с ДДС. При преведена такса, моля носете копие
от банковото нареждане.
4. В таксата са включени: учебни материали, кафе-пауза, сандвичи.
Регистрация на участниците: 9:30 - 10:00 ч. на 19.04.2018 г. в залата.
Откриване на семинар: 10.00 часа на 19.04.2018 г.
Закриване на семинара: 16.00 часа на 20.04.2018 г.
ЗА КОНТАКТИ И ЗАЯВКИ: ССКБ
София 1000, ул. Г. С. Раковски № 108,
НДНТ, етаж 6, офис 601
тел./факс: 02/988-40-75;
e-mail: sskb@abv.bg

