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Оперативна програма  
“Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020  

 
 

Възможности за финансиране  
 

 
 
 

гр. София, 8  ноември 2018 г.   
 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ 
Министерство на икономиката  

ОП “Иновации и конкурентоспособност“   
2014-2020  

ПО 4 Премахване на 
пречките в областта на 
сигурността на доставките 
на газ 

ПО 5 Техническа 
помощ 

ОПИК 
 

1,270 мил. евро 

 Научноизследователска  

и развойна дейност, и 

иновации в 

предприятията 

 Иновационна 

инфраструктура 

 Научни и технологични 

паркове 

295 млн. евро 

 Предприемачество 

 Производствен капацитет 

 ИКТ, стандарти и системи за 

управление 

577 млн. евро 

 Енергийна ефективност 

в предприятията 

 Институционална 

подкрепа 

 Ефективност на 

ресурсите 

311 млн. евро  „Изграждане на междусистемна 

газова връзка България - Сърбия“ 

45 млн. евро 

 Управление и 

контрол на ОП 

 

41 млн. евро 
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 Обявени са 10 процедури за предоставяне на БФП чрез конкурентен подбор, 

12 процедури за директно предоставяне на БФП, 7 бюджетни линии.  
  

 Сключени са общо 1904 договора (вкл. финансовото споразумение с 

ФМФИБ) с общ размер на предоставената БФП 1,74 млрд. лева (средствата 

са предоставени по ПО 1, 2, 3, 4 и 5). 
 

 Извършени плащания от началото на периода – 801,70 млн. лева (32.27% от 

бюджета на програмата), включително 115 млн. лева за финансови 

инструменти. 
 

 Сертифицираните средства по програмата са в размер на 670 млн. лева (27% 

от бюджета на програмата), включително 115 млн. лева за финансови 

инструменти. 

Общ преглед на напредъка в изпълнението на  
ОПИК 2014-2020 към 30.09.2018 г. 

ОТВОРЕНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
ПРОЦЕДУРИ 
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„Насърчаване на предприемачеството“ 

 

• Допустими кандидати: юридически лица 
или еднолични търговци, регистрирани 
съгласно ТЗ или ЗК след 31.12.2016 г. 

 

• Допустими дейности:  

Дейност за реализиране на пазара на 
предприемачески идеи (продукти – стоки 
и/или услуги). 

 

 

 

• Разходи за възнаграждения 

• Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА) 

• Разходи за материали и консумативи 

• Разходи за наем 

• Разходи за услуги 

• Разходи за участие в събития 

 
Минимален размер на помощта:   50 000 лв. 
 

Максимален размер на помощта: 391 166 лв. 
 

Краен срок: 10 декември 2019 г.  

 
 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  

  
Основна цел: Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на НСНМСП и 
специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства 

Бюджет: 34 373 012  евро (67 227 768.06 лв.) 

Отворени за кандидидатстване процедури в рамките на 
ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ 

ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ОБЯВЯВАНЕ 
ПРОЦЕДУРИ  
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Основна цел: Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет 
с цел засилване на експортния потенциал на предприятията. 

Бюджет:  75 млн. евро (146 687 250 лева) 

 

Процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни 
предприятия“   

Допустими кандидати: Съществуващи МСП,  

които са търговци по смисъла на Търговския 
закон или Закона за кооперациите или са 
еквивалентно лице по смисъла на 
законодателството на държава-членка на 
Европейското икономическо пространство. 

 

Допустими дейности:  

дейности за подобряване на 
производствения капацитет; 
 

 

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА) 

 

 

Минимален размер на помощта: 100 000 лв.  

 

Максимален размер на помощта:  

 1 000 000 лв. 

 

Дата на обявяване: ноември 2018 г.   

 

 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  

Планирани процедури за 2018 г. в рамките на ПО 2 
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ 1/2 

Основна цел: Предоставяне на подкрепа за развитие на иновационни клъстери в България. 

Бюджет:  15.3  млн. евро (29 924 199 лв.) 

Процедура „Развитие на иновационни клъстери“   

Допустими кандидати: Съществуващи иновационни 
клъстери, които са обединения - юридически лица 
или обединения, които не представляват 
юридически лица. 
 

Допустими дейности:  

Дейност по подобряване сътрудничеството, 
обмена на информация в подкрепа на бизнеса и 
трансфера на технологии; 

Дейност по маркетинг на клъстера с цел 
увеличаване на участието на нови предприятия 
или организации;  

Дейност по организиране на програми за 
обучение, семинари и конференции в подкрепа 
на обмена на знания и работата в мрежа, и 
транснационално сътрудничество. 

 

 

 

Разходи за ДМА и ДНА; 

Разходи за персонал; 

Административни разходи (включително 
режийни разходи). 

 

 

Минимален размер на помощта: 200 000 лв.  

 

Максимален размер на помощта: 1 500 000 лв.  

 

Дата на обявяване: декември 2018 г.  

 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  

Планирани процедури за 2018 г. в рамките на ПО 1 
„Технологично развитие и иновации“ 2/2 
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Процедури 2018  – директно предоставяне  

Наименование на 
процедурата  

Бюджет  Допустими кандидати, дейности и 
разходи  

Дата на 
обявяване 

„Изграждане на 
междусистемна газова 
връзка Гърция – 
България“ 

39 млн. 
евро 

(76 277 
370 лв.) 

Допустими кандидати: „Ай Си Джи Би“ 
АД  
 
Допустими дейности:  
- Дейности, свързани с работно 
проектиране;  
- Дейности за надзор 
- Дейности за  доставка на материали и  
оборудване  
- Строително - монтажни работи 

 
Допустими разходи:  
- Инвестиционни  разходи (ДМА и ДНА) 
- Разходи за СМР  
- Разходи  за услуги  
- Разходи  за  материали 
- Разходи  за  организация и управление 

Ноември 
2018 г. 
 
 

 
 

„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятията“ 
 
 

• Допустими кандидати: Съществуващи 
предприятия, които са търговци по смисъла 
на ТЗ или Закона за кооперациите или са 
еквивалентно лице по смисъла на 
законодателството на държава-членка на 
Европейското икономическо пространство. 

 

• Допустими дейности:  

Придобиване на ДМА, необходими за 
внедряване на иновацията; 

Придобиване на ДНА, необходими за 
внедряване на иновацията; 

 Консултантски и помощни услуги в подкрепа 
на иновациите. 

 

 

 

 

 

• Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА) 

• Разходи за услуги 

 

Минимален размер на помощта: 100 000 лв.  

 

Максимален размер на помощта:  

- микро и малки предприятия: 500 000 лв. 

- средни предприятия: 750 000 лв. 

- големи предприятия: 1 000 000 лв. 

   

Дата на обявяване: юни 2019 г.  

 

 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  

Планирани процедури за 2019 г. в рамките на ПО 1 
„Технологично развитие и иновации“(1/5) 

  

Основна цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на съществуващи предприятия за внедряване на 
иновации в посока подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти и услуги. 

Бюджет: 60 млн.евро (117 349 800 лв.)  
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„Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории “ 

• Допустими кандидати: Съществуващи 
средни и големи предприятия, които са 
търговци по смисъла на ТР или Закона за 
кооперациите или са еквивалентно лице по 
смисъла на законодателството на държава-
членка на Европейското икономическо 
пространство. 

 

• Допустими дейности:  

Дейности за инвестиционна подкрепа за 
изграждане на нови, разширяване и 
модернизация на съществуващи тематично 
фокусирани лаборатории 

 

 

 

 

• Инвестиционни разходи (ДМА и 
ДНА) 

• Разходи за СМР 

 

Минимален размер на помощта:       
100 000 лв.  

 

Максимален размер на помощта:           
1 250 000  лв.   

 

Дата на обявяване: септември 2019 г.  

 
 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  

  
Основна цел: Създаване на нова и подобряване на съществуваща иновативна инфраструктура за 
подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти. 

Бюджет: 8 млн. евро (15 646 640  лв.) 

Планирани процедури за 2019 г. в рамките на ПО 1 
„Технологично развитие и иновации“(2/5) 

„Развитие на регионални иновационни центрове“ 

• Допустими кандидати: Сдружения между предприятия, научи организации, 
НПО, местни и регионални власти. 

• Допустими дейности:  

 Изграждане на нова или разширяване и модернизация на съществуваща 
научноизследователска и развойна инфраструктура съгласно регионалната 
специализация по ИСИС; 

 Придобиване на ДМА (изследователско и оборудване за изпитвания) – 
производствено оборудване (вкл. технологични линии) и ДНА (специализиран 
софтуер, платформи и др.) за общи дейности; 

 Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научни 
изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до 
научна информация. Създаване на мобилни апликации с права на достъп, 
възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.; 

 Извършване на проучвания и анализи (вкл. чужди добри практики) ; 

 Допускат се ограничени СМР само за текущ ремонт за нуждите на научната 
инфраструктура; 

 Подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския и развоен 
екип ; 

 Стимулиране интернационализацията и маркетинга на обединението; 

 Изграждане на административното тяло. 

 

 

 

 

 

• Инвестиционни разходи (ДМА и 
ДНА) 

• Разходи за материали и 
консумативи 

• Разходи за услуги 

• Разходи за организиране и 
участие в събития за представяне 
на обединението и на неговите 
продукти/услуги 

• Разходи за възнаграждения и 
командировки 

Минимален размер на помощта:        
1 500 000 лв.  

Максимален размер на помощта:        
7 500 000  лв.   

Дата на обявяване: май 2019 г.  

 

 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  

  

Основна цел: Стимулиране развитието на специфични научноизследователски инфраструктури и експертиза в 
услуга на местните предприятия и създаването на нови видове продукти и услуги в приоритетните области на 
ИСИС. 
Бюджет: 100 000 000 лв. 

Планирани процедури за 2019 г. в рамките на ПО 1 
„Технологично развитие и иновации“(3/5) 
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Надграждане и развитие на научно-технологичен парк „София Тех Парк“  

в рамките на ПО 1 „Технологично развитие и иновации“ 
 

 

• Допустими кандидати: София Тех 
Парк АД. 

 

• Допустими дейности:  

Дейности за интегрирана 
инвестиционна и консултантска 
подкрепа за развитието, 
институционално доизграждане и 
функциониране на вече изградения 
научно-технологичен парк. 

 

 

 

 

• Инвестиционни разходи (ДМА и 
ДНА) 

• Разходи за услуги  

• Разходи за организация и 
управление 
 

Минимален размер на помощта: Н/П 

Максимален размер на помощта:       
39 622 868 лв. 

Дата на обявяване: юни 2019 г.  

 
 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  

  

Основна цел: Развитие на благоприятна среда и иновативна инфраструктура за изследвания и 
иновации и подобряване на обмена на знания между академичните среди и бизнес общността. 

Бюджет: 20 258 850,72 евро (39 622 868 лв. ) 

Планирани процедури за 2019 г. в рамките на ПО 1 
„Технологично развитие и иновации“(4/5) 

„Дигитализация на МСП“ 

 

• Допустими кандидати: Съществуващи 
малки и средни предприятия, които са 
търговци по смисъла на Търговския 
закон или Закона за кооперациите. 

 

• Допустими дейности:  

Разработване и въвеждане на базирани 
на ИКТ системи и приложения за 
управление на бизнеса. 

 
 

 

 

 

• Инвестиционни разходи (ДМА и 
ДНА) 

• Разходи за услуги 

 

Минимален размер на помощта:   
50 000 лв.  

Максимален размер на помощта: 
391 166 лв. 

Дата на обявяване: ноември 2019 г.  

 
 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  

  
Основна цел: Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на  
специализирани ИКТ услуги. 

Бюджет: 30 млн. евро (58 674 900 лв.) 

Планирани процедури за 2019 г. в рамките на ПО 2 
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“(5/5) 
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НОВИТЕ ДЕФИНИЦИИ НА ОСНОВНИТЕ ЕДИНИЦИ 
В СИСТЕМАТА SI И ТЯХНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ 

 
Сашо Недялков, Николай Александров 

 
 Резюме: Докладът разглежда новите дефиниции на основни единици в системата SI, които 
предстои да бъдат официално приети през ноември 2018 г. на Генералната конференция за мерки и 
теглилки. Описани са и методите и средствата за тяхното практическо реализиране. 
 
 Ключови думи: нови дефиниции, основни единици, система SI 
 
 

1. Въведение  
Цялостното развитие на метрологията е в 

пряка връзка и зависимост от развитието на 
науката и техниката. Процесът е двустранен 
и от своя страна новите постижения в 
науката метрология оказват силно 
въздействие върху развитието на 
технологиите и цялостното развитие на 
нашата цивилизация. Възможностите за 
дефиниране и практическа реализация на 
основните единици се основават както на 
познанията и натрупания изследователски 
опит, така и на достигнатите възможности на 
измервателното оборудване. При 
дефинирането на основните единици в SI 
първоначално са използвани единици, чиято 
фиксирана стойност е била удобна за 
реализиране и използване в практиката. С 
развитието на технологиите и 
измервателното оборудване нарастват 
възможностите за реализация на единиците 
на базата на фундаменталните константи. 
Въз основа на това на проведените 
Генерални конференции за мерки и теглилки 
в последните години е взето решение за 
промяна на дефинициите на основните 
единици на базата на връзката им до 
фундаменталните константи. 

 
2. Нови дефиниции 

Досега действащите дефиниции на 
основните единици в системата SI са 
формулирани и одобрени на проведените 
през последните 130 години Генерални 
конференции за мерки и теглилки (CGPM) 
както следва: 
• дефиницията за килограм, в сила от 1901 

г. (3-та CGPM, 1901 г.) въз основа на 

масата на международния прототип на 
килограма (1-ва CGPM, 1889 г); 

• дефиницията за ампер, в сила от 1948 г. 
(9-та CGPM) въз основа на определението, 

 предложено от CIPM (1946, Резолюция 2); 
• дефиницията за секунда в сила от 1967/68 

(13-та CGPM, Резолюция 1); 
• дефиницията за келвин в сила от 1967/68 

(13-та CGPM, Резолюция 4); 
• дефиницията за мол в сила от 1971 г. (14-

та CGPM, Резолюция 3); 
• дефиницията за кандела в сила от 1979 г. 

(16-та CGPM, Резолюция 3); 
• дефиницията за метър в сила о т 1 9 8 3  г. 

(17-та CGPM, Резолюция 1). 
 

СИ е преразглеждана няколко пъти след 
официалното й приемане от CGPM през 1960 
г. За отбелязване е, че фундаментално 
предефиниране на четири основни единици 
едновременно е безпрецедентно, изискващо 
световно сътрудничество в различни области 
на метрологията. Както и при предишните 
промени, са взети мерки измерванията, 
направени с предишните дефиниции на 
единиците, да останат валидни в рамките на 
тяхната неопределеност на измерване. 

Малко потребители извън националните 
метрологични лаборатории ще забележат 
промените. Достигането на необходимата 
точност и изпълнението на условията, 
изисквани в резолюциите на Генералната 
конференция за мерки и теглилки (CGPM), 
ще бъде забележително постижение, което 
ще гарантира, че SI ще продължи да отговаря 
на непрекъснато повишаващите се нужди 
дори и на най-взискателните потребители. 

 
 



 
 

 
 

 
Фиг.1  Схема на пътната карта за ревизия на SI за периода 2014 ÷ 2019 г. 

 
На 24-та Генералната конференция за 

мерки и теглилки (CGPM), проведена през 
2011 г., в резолюция 1 е взето решение 
Международния комитет за мерки и 
теглилки да предложи преразглеждане на 
Международната система единици SI. 
Решено е основните единици да бъдат 
предефинирани посредством следните седем 
фундаментални константи: 
• честотата на свръхфино разделяне на 

енергийните нива на атома на цезий 133 
Δν(133Cs)hfs в основното му състояние е 
точно 9 192 631 770 Hz; 

• скоростта на светлината във вакуум c е 
точно 299 792 458 m.s-1;  

• константата на Планк h е точно 6,626 070 
15 ×10-34 J.s; 

• елементарният електричен заряд e е точно 
1,602 176 634 ×10-19 С; 

• константата на Болцман k е точно 1,380 
649 ×10-23 J.K-1; 

• константата на Авогадро NA е точно 6,022 
140 76 ×1023 mol-1;  

• светлинната ефективност Kcd на 
монохроматично    излъчване    с    честота        

 

540 × 1012 Hz е точно 683 lm.W-1, 
където херц, джаул, кулон, лумен и ват,  с 
означения Hz,  J,  C, lm и W, са свързани с 
единиците секунда, метър, килограм, ампер, 
келвин, мол и кандела, с означения s, m, kg, 
A, K, mol и cd, в съответствие с равенствата: 

Hz=s-1, J=m2.kg.s-2, lm=cd.m2.m-2=cd.sr, 
C=s.A and W=m2.kg.s-3. 

Числените стойности на седемте 
константи нямат неопределености. 

 
 Предложената ревизия на дефинициите на 
основните единици в системата SI предстои 
да бъде приета на 26-та Генерална 
конференция за мерки и теглилки (CGPM) 
през ноември 2018 г. В проекта на 
подготвеното 9-то издание на брошурата за 
системата SI са дадени новите дефиниции на 
основните единици, както следва: 
   
Секунда, символ s, е SI единицата за време. 
Тя се определя, като се вземе фиксираната 
числена стойност на цезиевата честота Δ νCs 
на прехода на свръхфината структура на 
непертурбирано основно състояние на атома 
на цезий 133, която е 9 192 631 770 Hz. 
 



Метър,  симво л m,  е единицата в SI за 
дължина.  
 Определя се, като дължината на пътя, 
изминат от светлината във вакуум, за 
интервал от време 1/299 792 458 s, където 
секундата се определя посредством 
цезиевата честота ΔνCs.  
 
 Дефинициите за секунда и метър се не се 
променят. Подобренията ще бъдат на базата 
по-високата дълговременна стабилност.  
 

Килограм,  симво л k g, е единицата в SI за 
маса. Тя се определя, като се използва 
фиксираната числена стойност на 
константата на Планк h = 6,626 070 15×10-34, 
изразена в единица J.s, която е равна на       
kg.m2.s-1, където метърът и секундата са 
определени посредством c и ΔνCs. 
 

Ампер, символ А, представлява единицата в 
SI за електричен ток. Тя се определя, като се 
използва фиксираната числена стойност на 
елементарния електричен заряд:  
e = 1,602 176 634 × 10-19 С, където С = A.s и 
секундата е изразена посредством ΔνCs. 
 

Келвин, символ К, е SI единица за 
термодинамична температура. Определя се 
въз основа на фиксираната числена стойност 
на константата на Болцман:  
k=1,380649×10-23, изразена в J.K-1, която е 
равна на kg.m2.s-2.K-1, където килограмът, 
метърът и секундата са изразени 
посредством h, c и ΔνCs. 
 

Мол,  симво л mo l,  е единицата в SI за 
количество вещество. Един мол съдържа 
точно 6,022 140 76 × 10 23 елементарни 
единици. Това е фиксираната числена 
стойност на константата на Авогадро, NA, 
когато е изразена в единица mol-1 и е 
наречена число на Авогадро. 
 Количеството вещество, символ n, на 
дадена система е мярка за броя на 
определените елементарни единици. Една 
елементарна единица   може   да   бъде   
атом,    молекула, йон,   електрон,   всяка   
друга   частица   или определена група 
частици. 

Кандела, символ cd, е единицата в SI за 
интензитет на светлината в дадена посока. 
Определя се чрез фиксираната числена 
стойност на светлинната ефективност на 
монохроматичното излъчване с честота     
540 × 1012 Hz, Kcd = 683, когато се изразява в 
единица lm.W-1 и е равна на cd.sr.W-1 или    
cd.sr.kg-1.m-2.s3, където килограмът, метърът 
и секундата са изразени посредством  h, c и 
ΔνCs. 
 Така определените нови дефиниции на 
основните единици ще влязат официално в 
сила на 20 май 2019 г. 

 
3. Практическо реализиране на основните 
единици 
 
Килограмът - единствената SI единица, 
чието определение досега се основава на 
артефакт - платинено-иридиев прототип, 
който се съхранява в BIPM. Установено е, че 
масата му се е изменила с 10-8 kg за 
последните 100 години. 
 

 
фиг.2  Килограмът в BIPM 

 В новата система основната единица 
килограм ще бъде определена чрез 
стойността на константата на Планк: 
  h = 6,62606X х 10-34 J.s.  
 Към момента се работи паралелно по два 
метода за реализиране на единицата на 
основата на коренно различни физични 
принципи, при които е достигната 



относителна неопределеност на измерване 
около 2 х 10-8.  
 При първия метод се използва устройство, 
наречено ват-балансна везна. При метода се 
измерва силата, създадена от протичащ ел. 
ток, необходима, за да се балансира един 
килограм маса, умножена по земното 
ускорение. Измерват се с висока точност ел. 
напрежение и тока, които дават мощността, 
изразена във "W". В Националния институт 
за наука и технологии на САЩ - NIST преди 
няколко години е създадена ват-балансна 
везна, затворена в специална вакуумна 
камера. При измерване с нея е достигната 
относителната неопределеност 3,6 х 10-8.  
 

 
фиг.3  Настройка на ват-балансна везна 

 
 Други подобни устройства са създадени 
или са в процес на разработване в 
Националната физична лаборатория на 
Великобритания (NPL), в Канада, 
Швейцария, Франция, Китай и в 
Международното бюро за мерки и теглилки 
в Париж (BIPM). 

 Другият метод за определяне на 
единицата за маса се разработва в рамките на 
на международния проект Авогадро. 
Методът са базира на "преброяване" на броя 
на атомите в кристална топка от свръхчист 
монокристален силиций с диаметър 93,6 mm. 
Резултатът осигурява определяне на 
константата на Авогадро, която на свой ред 
може да бъде използвана за получаване на 
точна стойност на константата на Планк h, 
използвайки добре известни стойности на 
други константи.  

Еднокилограмовите еднокристални 
силициеви сфери са най-кръглите обекти в 
света. Ако имаха големината на земното 
кълбо, то най-голямото отклонение спрямо 
средното морско равнище на световния 
океан би било само 2,4 m. Размерът и 
диаметърът на сферите се измерват и 
контролират с помощта на оптични 
интерферометри. Прецизната решетъчна 
структура между атомите (≈192  pm) в 
тяхната кристална структура се измерва със 
сканиращ комбиниран рентгенов и оптичен 
интерферометър. 

  

 
фиг.4  Силициевите сфери в РТВ – Германия 

 
Чистотата на материала в кристала, по-

добра от 99,99 % Si28, е определена в 
института за референтни материали на 
европейския съюз в Гил. 

В РТВ е определена топографията на 
сферите, като е използван интерферометър 
на Физо, а също така обема и масата на 
сферите с най-ниската възможна 
неопределеност 0,1 nm за радиуса на сферите 



(46,8 mm) и неопределеност 5 μg при 
определяне на масата на сферите (1 kg).  

 

фиг.5  Рентгеноструктурен и 3D анализ на 
силициевите сфери в РТВ 

 
фиг.6  3D анализ на силициевите сфери 

Сферите са измерени и с елипсометър в РТВ 
и рентгенов интерферометър в италианския 
метрологичен институт INRIM, с който да 
бъде точно определено пространственото 
разположение и решетъчното пространство 
между атомите в кристалната структура 
(≈192 pm). 

Двата метода са съпоставими като 
постигната неопределеност, имат своите 
предимства и недостатъци. И двете 
направления на изследване ще бъдат 
продължени. 
 
Келвин е основна единица за 
термодинамична температура в 
международната система SI. Към момента е 
дефинирана като 1/273,16 част от 
термодинамичната температура на тройната 
точка на водата. Тази температура зависи 
критично от съотношенията на изотопите на 
водорода и кислорода във водата (наред с 

редица други фактори). Затова през 2005 г. 
определението е допълнено с уточнение, 
отнасящо се до процентното съотношение на 
изотопния състав на водорода и кислорода. 

Тази състав на водата, позната донякъде 
като Mean Ocean Water, без съдържание на 
сол или други разтворени вещества или 
примеси, не е лесно да се възпроизведе в 
лабораторни условия. 

В новото дефиниране единицата Келвин 
ще бъде определена на основата на връзката 
с константата на Болцман, k. 

Точното изразяване на келвина 
посредством константите k, h и ∆νCs, е: 

 

1K = �
1,380649

𝑘𝑘
� x10−23kg m2s−2 

 
Ефектът от това определение е, че един 

келвин е равен на промяната на 
термодинамичната температура, която води 
до    промяна    на    топлинната    енергия    с 
1,380 649 × 10-23 J. 

 

 
      

 
Секунда - основната единица за време в 
Международната система е дефинирана на 
основата на реализацията й с цезиевия 
атомен часовник. 

Относителната точност при цезиевия 
часовник е от порядъка на 10-14, което води 
до отклонение от 10-9 секунди на ден или 1 
секунда на всеки 3 милиона години. При 

Фиг.7  Акустичната камера с приложена 
схема на конструкцията 
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съвременните цезиеви часовници 
неопределеността на измерване достига 10-15 

- 10-16. Още по-прецизни  са  така  наречените  
 

 
фиг.8  Цезиев атомен часовник 

 
оптични атомни часовници, при които 
неопределеността е  10-17- 10-18.  

В началото на 21 век са реализирани 
няколко проекта за създаване на още по-
точен и стабилен оптичен часовник на 
основата на неутрални атоми с точност 1 
секунда за 5 милиарда години. 

Устройството е наречено стронциев 
решетъчен часовник. 

 
 
фиг.9  Стронциев решетъчен часовник 
 
Действието му се основава на 

естествените вибрации на атомите. Син 
лазерен лъч охлажда в лазерен капан 
няколко хиляди стронциеви атоми. Червен 
лазерен лъч допълнително охлажда и свива 
атомите. Инфрачервен лазерен лъч задържа в 
капан с определена форма атомите. 

Чрез лазерните лъчи стронциевите атоми 
да преминават на различни енергийни нива, 
при което излъчват фотони с точно 
определена честота. 

Комб генератор отделя с честотно биене 
точната честота на стронциевия часовник. 

 
фиг.10 Оптична схема на стронциев часовник 

 
Метър - основната единица за дължина в 
Международната система. Към момента не 
се предвижда промяна на дефиницията. 
Единицата за дължина, метър, може да бъде 
практически реализирана с помощта на 
дължината на вълната във вакуум λ на 
плоска електромагнитна вълна с честота f. 
Дължината на вълната се получава като се 
измери честотата f и се използва 
отношението λ=c0/f, където c0 е скоростта на 
светлината във вакуум. 

При реализирането на единицата метър на 
практика често се използват йодно 
стабилизирани хелий-неонови лазери с 
дължина на вълната λ = 632,99121258 nm. 

При пресмятанията трябва да се вземе под 
внимание средата, през която се 
разпространява лазерното лъчение. 

За въздушна среда трябва да се направят 
необходимите корекции, тъй като 
показателят на пречупване е различен от 
този във вакуум. 

 
фиг.11 HeNe лазери с йодна клетка 

 



Ампер - единицата за електричен ток. 
Работи се по предефиниране на основата на 
електричния заряд. 

За момента най-големи шансове в 
надпреварата да се предефинира амперът 
има едно-електронната „помпа”, която 
създава поток от единични електрони. 
Регулируемите помпи използват 
традиционните полупроводници и имат 
предимството на скоростта, докато 
хибридният вариант използва 
свръхпроводимостта и има предимството, че 
много електрони могат да бъдат пуснати 
паралелно. Предизвикателствата са свързани 
с необходимостта да се направи достатъчно 
устойчива и практически удобна структура 
от огромен брой помпи, работещи в паралел, 
за да се получи достатъчно голяма стойност 
на тока. Чрез използване на уникалните 
свойства на графена е разработена графенна 
едноелектронна помпа (Single-Electron Pump 
(SEP), която осигурява висока скорост на 
потока електрони (честота), необходима да 
се създаде нов еталон за електричен ток, въз 
основа на големината на електричния заряд. 

Разработката е съвместна на учени от NPL 
и Кеймбридж. Необходимо е да се извърви 
още дълъг път, но е направена важна стъпка 
напред по пътя към използване на графена за 
реализиране на ампера. 

Експерименти с няколко едноелектронни 
помпи се провеждат и в РТВ. Единични 
електрони се преместват чрез система, 
състояща се от три активни помпи (Р) и два 
детектора (D). Токът, генериран по този 
начин, може да се определи по-точно 
отколкото в случая само с една помпа. 

 фиг.12 Схема на едноелектронните помпи 

Бъдещите еталони за ток могат да се 
основават на преброяване на единични 
електрони. При определянето на тока могат 

да се използват фемтоамперметри, които са с 
много голяма чувствителност и реагират на  
протичането на група електрони или дори на 
един електрон в проводящата верига. 

 
фиг.13  Фемтоамперметър 

Към момента най-точната реализация на 
ампера се основа на индиректно измерване – 
ел. напрежение и съпротивление, които се 
реализират с помощта на ефекта на 
Джоузефсон (Josephson) и квантовия ефект 
на Хол (Hall). 
 
Кандела - Реализирането на единицата на 
основата на новата дефиниция е свързано с 
определянето на енергията на брой фотони. 
Целта на проекта Квантова кандела (Qu 
candela) е да се разработят нови 
еднофотонни източници, броячи на фотони, 
системи за корелирани фотони, 
стабилизирани лазерни източници и 
предсказуеми квантово ефективни детектори 
PQED.  

Изследването на времето на излъчване на 
единични фотони става с използването на 
еднофотонни източници. Като еднофотонен 
източник може да бъде използван примесен 
атом на златото в диамантен кристал. 
 Детектирането на излъчените фотони се 
извършва с еднофотонни приемници QED, 
PQED и многоканални броячи. Към момента 
има производство на такива детектори с 
предсказуема квантова ефективност, които 
измерват оптичната мощност с много ниска 
относителна неопределеност (от 0,008 %) в 
спектралния диапазон 400-800 nm и то при 
стайна температура. Използват се два 
специални силициеви детектора, 
разположени под определен ъгъл един 
спрямо друг за реализиране на многолъчево 
отражение и пълно поглъщане на фотонния 
поток. 

http://www.ptb.de/cms/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/internet/publikationen/ptb_news/news_2012/heft_2/SingleElectron_en.tif&md5=0ec5180b9ecae5a69ec5771da3facd3057c99d2d&parameters[0]=YTozOntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQxOiI8&parameters[1]=Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJhY2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3&parameters[2]=cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZhc2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E+&parameters[3]=Ijt9�


  

 
фиг.14  Схема на основните елементи на проeкта Квантова кандела 

 
 

 
фиг.15 Оптична схема на PQED детектор 

 
Мол - единицата за количеството вещество. 

Сегашната дефиниция на мола е 
определила стойността на моларната маса на 
въглерода 12, M (12С), да бъде точно 0,012 kg 
/ mol. 
 В предложената за приемане нова 
дефиниция единицата мол се свързва с 
константата на Авогадро NA. Един мол 
съдържа точно 6,022 140 76 × 1023 
елементарни единици. Това число е 
фиксираната числена стойност на 

константата на Авогадро, NA, изразена в 
единица mol-1 и се нарича число на  
Авогадро. За практическата реализация на 
единицата ще бъде използван опита и 
резултатите от изследванията, получени в 
рамките на проекта Авогадро, свързан с 
реализирането на килограма. 
 

4. Заключение 
Предложените нови дефиниции за първи 

път свързват основни единици с конкретни 
фундаментални константи. От своя страна 
тези константи с всяка изминала година се 
определят все по-точно. Предстои поредното 
публикуване на групата за фундаментални 
константи към CODATA с най-точните 
получени стойности за тях.  На основата на 
реализирани големи проекти като Авогадро 
Квантова кандела и др., практическата 
реализация на основните единици все повече 
се усъвършенства. 
  Предложената ревизия на дефинициите 
на основни единици в системата SI ще 
направи поредната голяма крачка към 
усъвършенстването на тази система,  за да  
отговори на предизвикателствата на новото 
време. 
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РОЛЯТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И  

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 
 

Кирил Войнов, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, 

Светла Иванова, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

 

Резюме: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е 

администрация към Министерство на икономиката. За подобряване на качеството на живот 

на хората Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извършва 

дейности по: надзор на пазара, осъществяване на технически надзор на съоръжения с 

повишена опасност (СПО), надзор на язовирните стени и съоръженията към тях и извършва 

проверки по постъпили сигнали и жалби от граждани и фирми, както и съвместни проверки с 

други контролни органи. ДАМТН предприема и действия по нотификации, постъпили чрез 

системата за бърз обмен на информация RAPEX и нотификации, подадени от Европейската 

комисия (ЕК). 

Ключови думи: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, контролни 

органи, проверки, качество на живот, обществени интереси 

 

За подобряване на качеството на живот на хората Държавната агенция за метрологичен 

и технически надзор (ДАМТН) извършва дейности по: надзор на пазара, осъществяване на 

технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), надзор на язовирните стени и 

съоръженията към тях, извършва проверки по постъпили сигнали и жалби от граждани и 

фирми; предприема действия по нотификации, постъпили чрез системата за бърз обмен на 

информация RAPEX; нотификации, подадени от Европейската комисия (ЕК); съвместни 

проверки с други контролни органи; проверки по уведомления от Агенция „Митница”. 

Изпълнението на дейностите се извършва от служителите в дирекциите в пряко 

сътрудничество с органите и структурите на Европейския съюз (ЕС), спазвайки промените в 

нормативните документи – на национално и европейско ниво. 

От началото на 2018 г. са извършени планови и извънпланови проверки общо на 4702 

различни по вид, марка или модел продукти пуснати на пазара в търговски обекти на 

територията на цялата страна.  

Служителите на Главна дирекция „Надзор на пазара“ към ДАМТН са извършили 

проверки на 4530 продукти. Резултатите са: съответстващи на изискванията – 3371 продукти; 

несъответстващи на изискванията – 971 продукти; към 188 продукти са предприети 

коригиращи действия от икономическите оператори и несъответствията са отстранени. 

Получени по системата за бърз обмен на опасни продукти RAPEX и разгледани са 

нотификации за 594 бр. продукти, като са подадени 5 реакции за електрически продукти. 

Подадени са други 8 бр. нотификации към RAPEX. 

Предприетите действия към несъответстващите продукти, открити при проверките са: 

- Издадени 121 заповеди по Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) 

за временно спиране на продукти от разпространение до оценяване и удостоверяване на 

съответствието им с изискванията за безопасност или за временно спиране 

разпространението и/или спиране и изтегляне от пазара на несъответстващи продукти (60 за 

играчки, 24 за електрически съоръжения, 2 за газови уреди, 13 за лични предпазни средства, 

4 за радиосъоръжения, 8 продукта по екодизайн, 3 за транспортируемо оборудване под 

налягане, 3 за пиротехнически изделия, 2 за продукти използвани в потенциално експлозивна 

среда, 2 за строителни продукти). 

- В резултат на уведомяване на икономическите оператори за констатираните 

несъответствия, издадени заповеди по ЗТИП, или по инициатива на икономическите 

оператори са унищожени: 23 вида електрически съоръжения – поялници, преси за коса, 
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преносими нагреватели, блендери, миксери, тостери, лампи и др, в общо количество 706 

продукта; 11 модела електрически гирлянди с общо количество 245 бр.; ел. удължители – 6 

бр.; FM трансмитери – 2 модела – 12 бр.; 5 модела лични предпазни средства с общо 

количество 33 бр., 1 модел ръкавици - 119 бр.; играчки – 90 броя различни марки и модели, 3 

модела пиротехнически изделия с общо количество 25 бр.; 91 бр. бутилки за втечнен 

въглеводороден газ (LPG), за многократно пълнене (туристически). Приведен в съответствие 

е един вид електрическо съоръжение - общо количество 1424 броя. Три броя газови уреди са 

изтеглени от пазара. 

От началото на годината са съставени 494 бр. акта за установени административни 

нарушения (АУАН) и са издадени 512 бр. наказателни постановления за сумата от 256 000 лева.  

За реализиране на целите по постигане на ниво на контрол, отговарящо на нуждите на 

страната и осигуряващо доверие и ефективна защита на обществените интереси, свързани с 

измерванията в областта на здравеопазването, обществената безопасност, защитата на 

околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания в областта на 

метрологичния надзор и надзора на пазара на средства за измерване (СИ), ДАМТН чрез 

служителите си от Главна дирекция Метрологичен надзор прилага гъвкав подход за 

изпълнение на планираните проверки и на извънредни проверки по жалби и сигнали и по 

искане на други контролни органи.  

Основен акцент през 2018 г. имат: проверки на операторите, които доставят до крайни 

потребители газ и във връзка с това използват разходомери за газ, коригиращи устройства за 

обем и манометри; на операторите, които доставят до крайни потребители вода и във връзка 

с това използват водомери; на болнични заведения, които използват за диагностика и 

лечение апарати за кръвно налягане, везни, електрокардиографи, аудиометри; на лица, 

използващи везни; на лица, които използват средства за измерване при продажби на горива 

на краен потребител; съвместни проверки с Агенция „Митници“ в данъчни складове; 

извънредна проверка на оператор, който доставя до крайни потребители топлинна енергия и 

във връзка с това използва топломери и водомери. Засилен е надзорът на оправомощените за 

проверка на средства за измерване лица чрез извършване на внезапни проверки. Контролът 

на предварително опаковани количества продукти (ПОКП) е насочен приоритетно към 

извършване на наблюдение и контрол в търговската мрежа на пуснатите на пазара опаковани 

биохрани, млечни и месни продукти и извънредни проверки на лица, бутилиращи олио и 

растителни масла. 

Извършени са общо 7225 проверки в обекти на лица, които използват везни в 

търговската мрежа, на пазари и тържища, при производители на предварително опаковани 

продукти за определяне на нетните им количества, везни за големи товари и везни за 

куриерски услуги; средства за измерване в бензиностанции и газстанции; разходомери за газ 

и коригиращи устройства на обем; топломери; водомери; електромери; измервателни 

системи за течности различни от вода, разходомери и везни, използвани в данъчни складове; 

таксиметрови апарати; системи за измерване по Закона за акцизите и данъчните складове 

(ЗАДС), системи за измерване в пунктове за технически прегледи на моторни превозни 

средства, системи за измерване в болнични заведения и материални мерки за дължина. 

Инспектирани са общо 12577 системи за измерване в употреба в законовата област. 

Извършени са надзорни проверки в 592 бензино и газстанции, 25 % от които по жалби 

и сигнали на граждани или по искане на други органи. В проверените обекти делът на 

несъответстващите на изискванията системи за измерване е 7,1 %, като преобладаващото 

нарушение е липса на валиден знак от проверка. 

В търговската мрежа са проверени 2985 везни, 9,1 % от които несъответстващи, 

предимно без знак от проверка. На пазари, тържища и складови бази са проверени 661 везни, 

13,5 % от които несъответстващи. В сравнение с търговската мрежа тук се запазва 

тенденцията на по-висок процент (8,2 %) на установени везни от неодобрен тип или без 

маркировка за съответствие по Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). 

Проведени са планови надзорни проверки на 22 оператори, които доставят до крайни 
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потребители газ и във връзка с това използват разходомери за газ и коригиращи устройства 

на обем за измервания, свързани с търговски плащания при продажбата й, както и 

манометри, използвани в съоръжения под налягане за измервания, свързани с обществената 

безопасност. Проверени са общо 1470 обекта, в които се използват 1557 разходомери за газ, 

418 коригиращи устройства на обем и 173 манометри. Установено е, че от тях 59 (3,8 %) 

разходомери за газ, 18 (4,3 %) коригиращи устройства на обем и 20 (11,6 %) манометри са 

без знаци от метрологична проверка. В рамките на тези проверки 1 е по сигнал на гражданин, 

като сигналът е потвърден. 

Извършени са планови надзорни проверки на оператори, които доставят до крайни 

потребители вода и във връзка с това използват водомери за измервания, свързани с 

търговски плащания при продажбата й. Проверени са общо 2192 обекта, в които се използват 

2254 водомера, от които 436 (19,3 %) не съответстват на изискванията. Три от проверките са 

по сигнали и жалби на граждани, като 1 от тях е потвърден. 

Извършени са 266 надзорни проверки на лица, които използват таксиметрови апарати, 

от които 25 са по искане на други органи. Установени са 9 (3,4 %) таксиметрови апарати без 

валидни знаци от извършена проверка. 

При извънредни надзорни проверки в 5 данъчни склада за производство и складиране 

на акцизни продукти, е установено използването на 28 измервателни системи за течности, 

различни от вода, 6 разходомера и 3 везни, като за 3 (10,7%) измервателни системи и 6 

(100%) разходомера е установено, че са без знаци от проверка. 

Извършени са планови надзорни проверки на 94 болнични заведения, в които се 

използват 445 апарати за кръвно налягане, 374 електрокардиографи, 35 аудиометри и 254 

везни. Установени са 300 (27,1 %) средства за измерване, които не отговарят на 

изискванията. 

Проведени са проверки в 118 данъчни склада за производство и складиране на акцизни 

продукти, при които са обхванати 189 средства за измерване за регистриране и отчитане на 

акцизни стоки. Не са установени несъответстващи на изискванията средства за измерване.  

По искане на други контролни органи и органи на местната власт са извършени общо 

289 извънредни надзорни проверки, предимно на средства за измерване, използвани в 

бензиностанции, в данъчни складове и при доставка на топлинна енергия и таксиметрови 

апарати. Установено е, че 8 % от проверените средства за измерване не съответстват на 

законовите изисквания. 

Акцент през 2018 г. е засиленият надзор на оправомощените за проверка на средствата 

за измерване лица чрез извършване на внезапни проверки. Извършени са 49 надзорни 

проверки на лица, оправомощени за проверка на средства за измерване, за спазване на 

задълженията им по Закона за измерванията и за съответствие на функциониращите системи 

за управление с изискванията по БДС ISO/IEC 17025. 

Проверени са 46 стационарни и 2 мобилни лаборатории и са инспектирани 

използваните в тях 761 технически средства – еталони, спомагателни средства за иззмерване 

и сертифицирани сравнителни материали. Извършен е преглед на условията, при които се 

извършват проверките, на записите по качеството, както и на техническите записи, свързани 

с проверката на 10354 средства за измерване. Проследен е редът за заявяване, съхраняване и 

отчитане на знаците за проверка. Отнето е оправомощаването на 1 лице, поради 

прекратяване на дейността. 

Контролът на предварително опаковани количества продукти (ПОКП) през 2018 г. е 

насочен приоритетно към извършване на наблюдение и контрол в търговската мрежа на 

пуснатите на пазара опаковани биохрани, млечни и месни продукти и извънредни проверки 

на лица, бутилиращи олио и растителни масла. Извършени са 21 проверки на място при 

производители на предварително опаковани количества продукти и проверки и наблюдения 

в 162 обекта от търговската мрежа, като в тях е извършен и контрол на нетните количества 

на пуснати на пазара и предлагани за продажба различни видове предварително опаковани 

количества продукти. На контрол са подложени общо 698 партиди предварително опаковани 
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количества продукти с еднакви количества и 1448 ПОП с различни количества. От 

разпространение са спрени 6800 несъответстващи продукта. В рамките на тези проверки 28 

са по сигнали и жалби на граждани и браншово сдружение, като 4 от сигналите са 

потвърдени. 

За установените несъответствия при метрологичния надзор на посочените по-горе лица 

са съставени общо 545 протокола за задължителни предписания. За установени при 

проверките нарушения са съставени 847 АУАН. Издадени са 819 наказателни постановления. 

Надзорът на пазара на средства за измерване е осъществен чрез тематични проверки и 

наблюдения на 3206 средства за измерване - везни с неавтоматично действие, водомери, 

разходомери за газ и коригиращи устройства на обема на газ, топломери, измервателни 

системи за течности, различни от вода, таксиметрови апарати и материални мерки за 

дължина. При 8 измервателни системи за течности, различни от вода, са констатирани 

формални несъответствия по отношение на нанесените надписи, като производителят им е 

отстранил доброволно всички несъответствия. Не са установени нарушения при 

извършените проверки на средствата за измерване. 

Във връзка с Регламент (ЕИО) № 165/14 ГД МН извършва проверки на лицата, 

регистрирани да извършват монтаж или монтаж и ремонт на тахографи за спазване на 

задълженията им по Закона за автомобилните превози (ЗАвП). 

Извършени са 126 надзорни проверки на регистрирани сервизи за тахографи за 

спазване на задълженията им във връзка с изискванията на Регламент (ЕИО) № 165/14, като 

една от проверките е по сигнал на фирма. В рамките на контрола е извършена проверка за 

съответствие на условията, при които се осъществяват дейностите по монтаж, проверка и 

ремонт на тахографи, инспектирано е оборудването на сервизите, включително сервизните 

карти за дигитални тахографи на техниците, извършен е преглед и на протоколи от проверка 

на тахографи и на електронни записи за дигитални тахографи. За констатирани при 

проверките несъответствия са съставени 6 протокола за задължителни предписания. 

Съставени са 5 АУАН, като 4 от тях са за нарушения, установени при проверки, извършени 

през 2017 г. Издадени са 5 наказателни постановления.. Издадени са 3 заповеди за 

заличаване на 3 лица от регистъра и обезсилване на издадените им удостоверения. 

Издадени са 3 заповеди за оправомощаване, 15 заповеди за изменение и допълнение на 

заповеди за оправомощаване и 2 заповеди за отказ за оправомощаване. 

Издадени са 41 удостоверения за регистрация на сервизи за тахографи, 19 допълнения 

към удостоверения за регистрация на сервизи, 2 заповеди за временно спиране на 

регистрацията, 1 заповед за продължаване на регистрацията след временното й спиране, 3 

заповеди за прекратяване на регистрация и 1 заповед за спиране на производството по 

административна услуга. 

Резултатите от проверките, извършвани от Главна дирекция „Метрологичен надзор“, 

допринасят за лоялната конкуренция между икономическите оператори, както и за защита на 

интересите на държавата и гражданите от неточни измервания. 

Чрез Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ са извършени 

дейности по осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност 

(СПО) и проверки на обектите, в които се експлоатират такива съоръжения. С цел 

осъществяване на безопасна експлоатация на СПО са извършени и непланирани дейности 

като: първоначални и извънредни технически прегледи, внезапни проверки, участие в 

държавни приемателни комисии на строежи, участия в експертни съвети към общини и др. 

Извършени са и редица проверки по сигнали за СПО, относно нормативно-установените 

изисквания за безопасната им експлоатация. 

Извършени са експертизи и са съгласувани 583 инвестиционни проекти на строежите, в 

които ще функционират СПО, както и на техническа документация за ремонт или 

производство на СПО както и на техническа документация за ремонт или производство на 

СПО. 

Водят се и се поддържат актуални регистри на СПО. 
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За всички СПО са съставени и се поддържат технически досиета. 

Извършени са периодични технически прегледи на 15146 бр. СПО и на 2538,59 км 

СПО, както и 1209 бр. СПО и на 67 км първоначални и извънредни (внезапни, по искане на 

ползвателя на СПО и др.) технически прегледа на СПО. 

Съгласувани са 581 бр. учебните програми и планове за обучение в училищата и 

курсовете за придобиване на правоспособност за обслужване на СПО, отказани са 48 бр. 

Извършени са проверки на лицензираните лица за спазване на изискванията и за 

изпълнение на задълженията им съгласно Закона за техническите изисквания към 

продуктите (ЗТИП). Води се регистър на лицата, получили лицензия за осъществяване на 

технически надзор на СПО по чл.34а от ЗТИП и се подготвя и публикува в рубрика 

„Официален бюлетин“ на интернет страницата на ДАМТН информация за тях. В регистъра 

се отразяват заличените лица, както и отнетите и ограничените им лицензии.  

Осъществени са 94 проверки на лица, получили лицензия за осъществяване на 

технически надзор на СПО. 

Извършване на проверки на лицата, извършващи дейности по поддържане, 

ремонтиране и преустройване на СПО за спазване на изискванията и за изпълнението на 

задълженията им съгласно ЗТИП и наредбите по прилагането му. Води се  регистър на 

лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО по чл. 

36, ал. 1 от ЗТИП и се подготвя и публикува в рубрика „Официален бюлетин“ на интернет 

страницата на ДАМТН информация за тях. В регистъра се отразяват заличените лица и 

обезсилените им удостоверения.   

Осъществени са 490 проверки на лица, получили удостоверение и вписани в регистъра 

на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО. 

Издадени са 47 разрешения за пускане на СПО в експлоатация (основно на обекти – 

газоснабдителни станции и автомобилни газоснабдителни станции).   

Извършени са проверки в 1673 обекта, в които се експлоатират СПО. 

Осъществени са 342 проверки по жалби и сигнали, свързани със СПО. 

Обследвани са 145 аварии със злополуки, от които 133 аварии, 8 злополуки със СПО и 

4 аварии със злополуки със СПО; 

Служители на ДАМТН са участвали в 341 държавни приемателни комисии на обекти. 

Служителите на ДАМТН са участвали в 17съвместни проверки и други дейности, 

свързани с безопасната експлоатация на СПО. 

Наложени са 2437 принудителни административни мерки (задължителни за изпълнение 

писмени предписания на собственици или ползватели, длъжностни лица и обслужващ 

персонал за отстраняване на несъответствия с нормативно-установените изисквания за 

безопасна експлоатация). 

Издадени са заповеди за спиране от експлоатация на 302 СПО. 

Служители на ДАМТН участват в работни групи и проекти на Европейската 

конфедерация на организации за изпитване, инспекция, сертификация и предотвратяване на 

риска (CEOC) и други сродни организации. 

Предприети са последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството 

– съставени са 107 бр. акта за установяване на административни нарушения и са издадени 

248 бр. наказателни постановления. 

ДАМТН чрез служителите си в Главна дирекция "Контрол на качеството на течните 

горива" (ГД ККТГ) извършва наблюдение и контрол на течни горива, за които има 

установени изисквания за качество, като предприема действия за установяване 

съответствието на течни горива с изискванията за качество, чрез извършване на проверки на 

лицата, които пускат или внасят течни горива на пазара, разпространяват, транспортират 

съхраняват или използват течни горива. 

Проверени са 870 обекта, разпространяващи течни горива на територията на страната, 

от които: бензиностанции – 862 бр. и петролни бази/данъчни складове – 8 бр. 

Проверките са извършени по: сигнали на граждани – 25 бр.; планови с вземане на 
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проби – 626 бр.; планови по документи – 172 бр.; съвместни проверки с други държавни 

институции - 47 бр. 

Взети са 1 140 проби от течни горива, от които: гориво за дизелови двигатели – 630 

проби; автомобилни бензини  – 506 проби; други горива ГПКЦ – 4 проби. 

Изготвени са експертизи за съответствие с изискванията за качество на течните горива 

и за съдържание на биогориво в течно гориво: 603 констативни протокола и 1 726 експертни 

заключения. 

Установени са: 45 несъответствия с изискванията за качество - 5,17 % от взетите и 

изпитани проби и 10 несъответствия с изискванията за съдържание на биогориво в течно 

гориво - 1,14 % от взетите и изпитани проби. 

Констатирани са 15 документални нарушения на проверените обекти. 

Наложени са следните принудителни административни мерки: 

- Задължителни предписания за временно спиране на разпространението на течни 

горива - 35 бр.;  

- Задължителни предписания за забрана на разпространението на течни горива – 45 бр.; 

- Задължителни предписания за изтегляне на течно гориво от пазара – 48 бр. 

Изтегленото течно гориво от пазара – 1 093 776 л., от които: автомобилен бензин А – 

95Н – 963 156 л. и  гориво за дизелови двигатели - 130 620 л. 

Съставени  са 77 акта за установяване на административни нарушения (АУАН), от 

които: 52 АУАН за несъответствия с изискванията за качество; 8 АУАН за несъответствия с 

изискванията за съдържание на биогориво в течно гориво и 17 АУАН за констатирани 

документални нарушения. 

Издадени са 86 бр. наказателни постановления за нарушения, от които: 62 бр. за 

несъответствие с изискванията за качество, 7 бр. за несъответствия с изискванията за 

съдържание на биогориво в течно гориво и 17 бр. за документални нарушения. 

Наложени са имуществени санкции в размер на 1 007 000 лв. 

ДАМТН чрез Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ 

(ГД НЯСС) осъществява държавната политика, свързана с контрола върху техническото 

състояние и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях. 

Осъществява се контрол по изпълнението на: 

- Мерките за осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните стени и 

съоръженията към тях и за безопасната им експлоатация; 

- Дейностите по извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и 

съоръженията към тях, които са в предаварийно състояние, до възстановяване на 

технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация на такива язовирни стени 

и/или съоръжения, ако възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни; 

- Предписанията на комисиите на областните управители, извършили проверки за 

готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях в нормални, 

екстремни и аварийни условия на работа; 

На база на извършените проверки служителите на ГД НЯСС дават задължителни 

предписания на собствениците на язовирни стени и/или на съоръженията към тях съобразно 

правомощията си по Закона за водите и Наредбата за условията и реда за осъществяване на 

техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, 

както и на контрол за техническото им състояние, включително за извършване на мерки и 

действия за изясняване на техническото състояние и на условията за експлоатация на 

контролираните обекти. 

Извършват се проверки по постъпили жалби и сигнали. 

В случай на възникване на непосредствена опасност от загуба на човешки живот, 

увреждане или погиване на имущество и/или на околна среда, когато опасността е резултат 

от действие или бездействие на собственик, оператор, концесионер или наемател на язовир, 

председателя на ДАМТН или оправомощено от него длъжностно лице от ГД НЯСС прилага 

принудителна административна мярка, като разпорежда със заповед временно извеждане от 
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експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, до привеждането им в състояние, 

отговарящо на техническите норми. Временното извеждане от експлоатация на язовири и на 

съоръженията към тях се осъществява чрез пълното изпразване на водохранилището на 

язовира, като разходите за прилагането на принудителната административна мярка са за 

сметка на концесионера/наемателя/собственика.  

В изпълнение на правомощията на председателя на ДАМТН по Закона за водите – 

осъществяване на контрол за изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и 

съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им 

експлоатация от началото на 2018 г са проверени 4313 броя язовири. Служителите на ГД 

НЯСС са извършили 3420 бр. самостоятелни проверки и са участвали в 1324 бр. проверки на 

комисиите на областните управители.  

За констатираните нарушения по неизпълнение на дадените предписания и 

определените срокове в констативните протоколи на собствениците на язовирите са 

съставени 409 бр. АУАН и са изготвени 398 бр. наказателни постановления. 

В резултат на извършените проверки се констатира, че в голямата си част язовирите, 

публична държавна собственост са в изправно техническо и експлоатационно състояние. Те 

се поддържат от постоянен персонал, имат изградени контролно-измерителни системи, 

разполагат с проектна документация и документация от експлоатацията. Извършват се 

постоянни наблюдения и измервания. На всеки тригодишен период се изготвя анализ на 

техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и се приема от 

експертен съвет. Със свое решение експертния съвет определя техническото им състояние и 

дава предписание за по-нататъшната експлоатация, както и за необходимостта от 

извършване на ремонт.  

В основната си част малките язовири нямат техническа документация и обслужващ 

квалифициран персонал, като липсва и контролно-измервателна система. Малките общини 

не разполагат с необходимите ресурси за поддържане на язовирните стени и съоръженията 

към тях в изправно техническо състояние. 

С промените в Закона за водите от трети юли 2018 г. на кметовете на общините беше 

предоставена възможност да внесат в Министерството на икономиката мотивирано 

предложение за промяна на собствеността на язовирите при наличие на взето решение от 

съответния общински съвет за прехвърляне собствеността безвъзмездно на държавата.  

При обилни валежи и очаквано снеготопене ГД НЯСС предприема допълнителни 

превантивни мерки по надзора на язовирните стени и на съоръженията към тях, като 

информира собствениците на язовирните стени и съоръженията към тях за осигуряване на 

свободни обеми в язовирите и извършване на допълнителни огледи, като се обърне 

специално внимание на каскадните язовири, както и да се осигури достъп до язовирните 

стени и съоръженията към тях с потенциален риск. 

ГД НЯСС работи в тясна координация с областните управители и кметовете на 

общините, „НЕК“ ЕАД, изпълнителните директори на „Напоителни системи“ ЕАД и 

„Земинвест“ ЕАД, за предприемане на мерки за регулиране и поддържане на водните нива в 

язовирите с цел недопускане на аварийни ситуации и създаване на риск от наводнение. 

Надзорът, който се упражнява от ГД НЯСС към ДАМТН е от съществено значение за 

безопасната експлоатация на язовирите и за ограничаване и намаляване на щетите от 

екстремни хидро-климатични явления като наводнения, бури, суши и др. 

Чрез дейността на Дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието“          (Д 

РОС) ДАМТН прилага изискванията и практиката на законодателството на Европейския 

съюз за хармонизация. Основните дейности на дирекцията са: 

- Оценка на техническата компетентност, вкл. на системата за управление и 

способността да изпълняват процедурите за оценяване на съответствието на лица, които 

кандидатстват за разрешение за извършване оценяване на съответствието на продукти от 

обхвата на 19 наредби (хармонизирано законодателство на ЕС) по чл. 7 от Закона за 

техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и мерките по прилагането по чл. 26а от 
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ЗТИП; 

- Изготвяне на доклади и обявяване пред ЕК и държавите-членки на ЕС на лицата, 

одобрени да извършват оценяване на съответствието; 

- Надзор на лицата, получили разрешения за оценяване на съответствието 

(нотифицирани органи), за спазване на условията, при които са издадени разрешенията; 

- Организиране и извършване на проверки за определяне на уникален код на 

производителя за производителите на плавателни съдове, установени на територията на 

Република България или в трета държава съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1; 

- Определяне на уникалните кодове на производителите на плавателни съдове, 

установени на територията на Република България, и водене на  национален регистър за 

уникалните кодове на производители на плавателни съдове съгласно Регламент за 

изпълнение (ЕС) 2017/1; 

- Участие в процеса на разработване и съгласуване на нормативни документи при 

приемане на национално ниво на актове и решения на ЕС;Координиране дейността на 

националните работни групи на нотифицираните органи по прилагане на директивите и 

регламентите от законодателството на Съюза за хармонизация и на Форума на 

нотифицираните органи; 

- Подпомагане на подготовката на нотифицираните органи за участие в 

координационните групи по директиви и регламенти към ЕК. 

От началото на годината са изпълнявани 7 бр. процедури за оценка на компетентността 

и способността на кандидати за оценяване на съответствието и в тази връзка са извършени 

общо 52 бр. проверки. Четири лица са получили одобрение от ЕК и са издадени 4 бр. 

разрешения за оценяване на съответствието.  

Извършен e годишен надзор на 26 нотифицирани органа (17 юридически лица), във 

връзка с което са направени 129 проверки. 

Извършен е анализ на дейността на 41 нотифицирани органа въз основа на годишните 

доклади по чл. 14а на ЗТИП. 

От началото на годината до настоящия момент не са отнемани разрешения и не са 

предприемани действия за временно спиране на дейността на нотифициран орган. 

През настоящата година в България работят 39 нотифицирани органи (23 юридически 

лица) в обхвата на 13 директиви и 3 регламента, като по този начин осигуряват на 

българските производители свободен и равнопоставен достъп до единния европейски пазар. 
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Български институт за стандартизация 

Чрез стандартите - винаги крачка напред 

Представяне работата на БИС/ТК 34 

„Управление на качеството и оценяване 

на съответствието” 

 

26.3.2019 г. Невена Коларова, Петър Лозев 

Български институт за стандартизация 

Чрез стандартите - винаги крачка напред 

14 Октомври – Световен ден на стандартизацията 

Международните стандарти и четвъртата 

индустриална революция 

 

Четвъртата индустриална революция е в ход.  

Роботи, изкуствен интелект, нови модели за търговия,  мобилни 

устройства, уязвимост на данните и последиците от изтичане на 

информация, проблеми предизвикани от новото поколение 

«умни» технологии... 

Бързите промени, на които сме свидетели, не биха били 

възможни без стандартите. Те докосват всеки аспект от живота 

ни. Днес стандартите отново заемат ключово място в прехода 

към една нова ера.  

26.3.2019 г. Невена Коларова, Петър Лозев 
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Български институт за стандартизация 

Чрез стандартите - винаги крачка напред 

БИС/TK 34 е работен орган на Българския институт за 

стандартизация, в съответствие с чл. 32 (1) от ЗНС.  

Основната задача на техническия комитет е активно да участва 

при разработването на проекти на български, европейски и 

международни  стандарти и на други документи по 

стандартизация, както и при извършването на систематичен 

преглед на действащите стандарти в определената област, както 

и да подготвя националното становище по проекти на 

европейски и международни стандарти, на етап обществено 

допитване .  

26.3.2019 г. Невена Коларова, Петър Лозев 

Български институт за стандартизация 

Чрез стандартите - винаги крачка напред  

БИС/ТК 34  - Област на дейност  

 Управление и осигуряване на качеството, системи за 

управление на качеството, одит на системи за управление на 

качеството,  оценяване на съответствието, критерии за 

органите извършващи оценяване на съответствието,  

извършване на одити, критерии за компетентност на 

одиторите на СУ, системи за управление на активите, системи 

за управление на здраве и безопасност при работа, системи за 

управление на образователните организации, управление на 

риска, системи за управление на здравните услуги, 

управление на активите, фасилити мениджмънт, управление 

на организациите   

26.3.2019 г. Невена Коларова, Петър Лозев 
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Български институт за стандартизация 

Чрез стандартите - винаги крачка напред 

Структура на  БИС/ТК 34 

Председател на БИС/ТК 34  -  инж. Невена Коларова 

Секретар на БИС/ТК 34  - Петър Лозев 

 

В работата на БИС/ТК 34 участват представители на членове 

на БИС и експерти. Активното членство в БИС/ТК 34 включва 

представители и експерти на: 

 

• Производители и търговски организации 5 

• Министерства и агенции  5 

• Институти и висши училища  9 

• Съюзи и сдружения  3 

• Консултантски организации  7 

• Сертификационни организации  11 

26.3.2019 г. Невена Коларова, Петър Лозев 

Български институт за стандартизация 

Чрез стандартите - винаги крачка напред 

 

 

БИС/ТК 34 участва в работата на следните международни 

технически комитети (огледални ISO/TC) 
 

 • ISO/TC 176 – Управление на качеството и 

осигуряване на качеството (CEN/SS F20 

Осигуряване на качеството); 

• ISO / CASCO – Комитет за оценяване на 

съответствието (CEN/CLC/TC 1 Критерии за органи 

за оценяване на съответствието); 

• ISO/PC 288 Системи за управление на 

образователните организации 

• ISO/TC 251 – Управление на активите 

• ISO/TC 262 – Управление на риска 

26.3.2019 г. 
Невена Коларова, Петър Лозев 
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Български институт за стандартизация 

Чрез стандартите - винаги крачка напред 

 

 

БИС/ТК 34 участва в работата на следните международни 

технически комитети (огледални ISO/TC) 
 

 • ISO/TC 278 – Системи за управление 

противодействието на подкупи 

• ISO/РC 283 –  Системи за управление на 

здравето и безопасността при работа 

• CEN/TC 362 Здравни услуги. Системи за 

управление на качеството 

• ISO/PC 302 Указания за извършване на одит на 

системи за управление 

• ISO/TC 309 Управление на организациите 

 
26.3.2019 г. Невена Коларова, Петър Лозев 

Български институт за стандартизация 

Чрез стандартите - винаги крачка напред 

Одобрени стандарти в областта на ТК 34 за 2018 

Стандартите от серията ISO 9000 – Система за управление на 

качеството, включваща и стандартите от серията ISO 10000 – 

Указания за постигане на изискванията на ISO 9001 - ISO/TC 176 .  

 

• ISO 10005:2018 Управление на качеството. Указания за план по 

качеството (издаден на 20.06.2018); 

 

• ISO 10001:2018 Управление на качеството. Удовлетвореност на 

клиента. Указания за правила за поведение на организации 

(издаден на 16.07.2018); 

 

26.3.2019 г. Невена Коларова, Петър Лозев 



26.3.2019 г. 

5 

Български институт за стандартизация 

Чрез стандартите - винаги крачка напред 

Одобрени стандарти в областта на ТК 34 за 2018  

• ISO 10002:2018 Управление на качеството. Удовлетвореност на 

клиента. Указания за обработването на рекламации в 

организациите (издаден на 16.07.2018); 

 

• ISO 10003:2018 Управление на качеството. Удовлетвореност на 

клиента. Указания за решаване на спорове извън 

организациите (издаден на 16.07.2018); 

 

• ISO 10004:2018 Управление на качеството. Удовлетвореност на 

клиента. Указания за наблюдение и измерване (издаден на 

16.07.2018); 

 

• ISO 10006:2018 Управление на качеството. Указания за 

управление на проекти 
26.3.2019 г. Невена Коларова, Петър Лозев 

Български институт за стандартизация 

Чрез стандартите - винаги крачка напред 

Проекти на стандарти от серията ISO 9000  

ISO/WD 10013 Указания за документацията на СУК 

 

ISO/NP 10014 Управление на качеството. Указания за реализиране 

на финансови и икономически ползи 

 

ISO/CD 10015 Управление на качеството. Указания за 

управлението на компетенциите и обучението 

 

ISO/DTR 10017 Указания за статистически методи свързани с ISO 

9001 

 

ISO/AWI 10018 Управление на качеството. Указания за 

приобщаване на персонала  

26.3.2019 г. Невена Коларова, Петър Лозев 
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Български институт за стандартизация 

Чрез стандартите - винаги крачка напред 

Издадени на български език през 2018 година 
 

 

• БДС EN ISO 9004:2018 –  Управление на качеството. 

Качество на организацията. Указания за постигане на 

устойчив успех – (14.08.2018) 

 

 

•  БДС EN ISO 19011:2018 – Указания за одит на системи 

за управление – (17.10.2018) 

 

 

 

Български институт за стандартизация 

Чрез стандартите - винаги крачка напред 

серията ISO 17000  

 

Стандартите от серията ISO 17000 – Оценяване на 

съответствието.  Компетентност на органите за оценяване на 

съответствието, включително компетентност на одитори на 

системи за управление. 

 

26.3.2019 г. Невена Коларова, Петър Лозев 
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Български институт за стандартизация 

Чрез стандартите - винаги крачка напред 

Одобрени стандарти от серията ISO 17000 за 2018  

 

Стандартите от серията ISO 17000 – Оценяване на 

съответствието.  Компетентност на органите за оценяване 

на съответствието, включително компетентност на одитори 

на системи за управление. 

 

ISO/IEC TS 17021-10:2018 Оценяване на съответствието. 

Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на 

системи за управление. Част 10: Изисквания за компетентност за 

извършване на одит и сертификация на системи за управление на 

здравето и безопасността при работа (СД ISO/IEC/TS 17021-

10:2018); 

ISO/IEC TS 17021-11:2018 Фасилити мениджмънт 
26.3.2019 г. Невена Коларова, Петър Лозев 

Български институт за стандартизация 

Чрез стандартите - винаги крачка напред 

Проекти на стандарти от серията ISO 17000   

• ISO/IEC CD 17000 Оценяване на съответствието. Речник и 

основни принципи (22-08-2018); 

• ISO/IEC DTS 17021-8 Оценяване на съответствието. Изисквания 

към органите, извършващи одит и сертификация на системи 

за управление. Част 8: Изисквания за компетентност за 

извършване на одит и сертификация на системи за 

управление за устойчиво развитие в общности (18-10-2018)  

• ISO/IEC DIS 17029 Оценяване на съответствието. Основни 

принципи и изисквания за органи за валидиране и 

верификация 

• ISO/IEC WD TR 17032 Оценяване на съответствието. Указания и 

примери за схеми за сертификация на процеси (25-05-2018) 

• ISO/DTS 17033 Етични претенции и подкрепяща информация - 

Принципи и изисквания (05-09-2018) 
26.3.2019 г. Невена Коларова, Петър Лозев 
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Български институт за стандартизация 

Чрез стандартите - винаги крачка напред 

Издадени на български език през 2018 година 

 

• БДС EN ISO/IEC 17025:2018 –  Общи изисквания за 

компетентността на лаборатории за изпитване и 

калибриране – 29.01.2018 

 

• БДС EN ISO/IEC 17011:2018 - Оценяване на 

съответствието. Изисквания за органите за акредитация, 

извършващи акредитация на органи за оценяване на 

съответствието – 15.03.2018 

 

 

 

Български институт за стандартизация 

Чрез стандартите - винаги крачка напред 

Издадени на български език през 2018 година 

• БДС EN ISO 17034:2017 - Общи изисквания за 

компетентност на производителите на референтни 

материали – 14.12.2017 

 

• СД ISO/IEC/TS 17021-10:2018– Оценяване на 

съответствието. Изисквания към органите, 

извършващи одит и сертификация на системи за 

управление. Част 10: Изисквания за компетентност за 

извършване на одит и сертификация на системи за 

управление на здравето и безопасността при работа – 

14.06.2018  

 

 

 



26.3.2019 г. 
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Български институт за стандартизация 

Чрез стандартите - винаги крачка напред  
Одобрени стандарти в ISO/TC 262 – Управление на риска 

 
 

 

БДС ISO 31000:2018 Управление на риска. Указания 

(ISO 31000:2018)  

 

(издаден на български език на 15.03.2018) 
 

  

 

26.3.2019 г. Невена Коларова, Петър Лозев 

Български институт за стандартизация 

Чрез стандартите - винаги крачка напред  
Проекти на стандарти в ISO/TC 262 – Управление на риска 

 
NP IWA 31 Прилагане на указанията на ISO 31000 в системите за 

управление 

 

IEC/DIS 31010 Управление на риска. Методи за оценяване на риска 

 

ISO/CD 31022 Управление на риска. Указания за управление на 

риска свързан с правни въпроси  

 

ISO/AWI 31030 Управление на риска при пътуване – Указания за 

организации   

ISO/NP 31050 Управление на риска. Указания за управление на  

нововъзникващи рискове с цел повишаване на 

жизнеспособността 
26.3.2019 г. Невена Коларова, Петър Лозев 



26.3.2019 г. 

10 

Български институт за стандартизация 

Чрез стандартите - винаги крачка напред 

 

Проекти на стандарти в ISO/TC 251 – Управление на 

активите 

  

ISO 55002 Управление на активите. Система за управление. 

Указания за прилагане на ISO 55001 (2018.11)  

 

ISO/AWI TS 55010 Указания за съгласуваност на управлението на 

активите, финансите и счетоводството 

 

ISO/AWI 55011 Указания за разработване на политика на 

ръководството по управлението на активите 

 

 

26.3.2019 г. Невена Коларова, Петър Лозев 

Български институт за стандартизация 

Чрез стандартите - винаги крачка напред  

Одобрени стандарти от ISO/TC 267– Фасилити 

менижмънт (Управление на сградния фонд) за 2018 

  

ISO 41001:2018 Фасилити мениджмънт. Системи за управление. 

Изисквания с указания за прилагане (БДС EN ISO 41001:2018)  

 

Проекти за стандарти 

 

ISO/AWI 41014 Разработване на стратегия за фасилити 

мениджмънт 

 

ISO/AWI 41015 Влияние върху поведението за подобряване на 

резултатите  и опита на ползвателите 

 

26.3.2019 г. Невена Коларова, Петър Лозев 
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Български институт за стандартизация 

Чрез стандартите - винаги крачка напред 

 

 

Одобрени стандарти на ISO/TC 283  –  Системи за 

управление на здравето и безопасността при 

работа през 2018 

 

 

ISO 45001:2018 Система за управление на здравето и 

безопастността при работа. Изисквания и указания за 

прилагане  (БДС ISO 45001:2018) 
 
Проекти на стандарти 

ISO/AWI 45003 Управление на здравето и безопасността при 

работа. Психично здраве и безопасност на работното място. 

Указания. 

26.3.2019 г. Невена Коларова, Петър Лозев 

Български институт за стандартизация 

Чрез стандартите - винаги крачка напред 

 
Одобрени стандарти на ISO/TC 288-  Системи 

за управление на обучаващите организации 
  

ISO 21001:2018  Образователни организации. 

Системи за управление на образователни 

организации. Изисквания с указания за прилагане 

26.3.2019 г. Невена Коларова, Петър Лозев 

Благодаря за вниманието ! 
БИС 
София 1797,  
жк "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13, 
тел.: +359 2 8174 504 
факс: +359 2 8174 535 

e-mail: info@bds-bg.org 

www.bds-bg.org 
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ОСНОВНИТЕ АСПЕКТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ 

КОМИТЕТ 12 НА БИС „ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ МЕТОДИ” 

 
А. Божкова – БИС, Г. Тасев – ССКБ 

 
Стандартизирането на съвременния етап определя същността на техническа 

политика в народното стопанство на всички страни по света и по същество е 
техническо законодателство. Стандартизацията предоставя на материалното 
производство, науката, технологиите и други сфери основните информационните 
ресурси, което позволяват да се поддържа в актуално състояние единен технически 
език, унифицирани съвкупности на най-важните технически характеристики на 
продуктите, система от норми и правила;  система за класификация на технико-
икономическа информация, надеждни референтни данни за свойствата на 
материалите и суровините и много други. 

БИС /ТК 12 „Приложения на статистическите методи” функционира в областта, 
за която е създаден,а именно предоставяне на  теоретични и методични подходи за 
прилагане на статистическите методи за материалното производство, науката, 
технологиите и други сфери, при спазване на принципите за прозрачност, 
равнопоставеност и безпристрастност, като извършва следните дейности: 

 разработва и приема бизнес план и работна програма; 

 създава постоянни работни групи, когато е необходимо; 

 прави предложения за разработване на нови български стандарти и 
изменения или отмяна на съществуващи български стандарти; 

 обсъжда направени предложения за разработване на нови български 
стандарти и изменения или отмяна на съществуващи български стандарти; 

 създава целеви работни групи за изпълнение на конкретни задачи; 

 организира разработването на проекти на български стандарти и 
стандартизационни документи на национално ниво и ги представя в БИС за 
публикуване за обществено допитване; 

 обсъжда и приема проектите на българските стандарти; 

 извършва периодичен преглед на националните стандарти; 

 участва в разработването на европейските и международните стандарти в 
съответната област съгласно Вътрешния правилник на CEN/CENELEC и 
Директивите на ISO/IEC (в т.ч. номинира експерти за участие в работни групи 
на европейските и международните организации по стандартизация, 
подготвя националното становище по проекти на европейски и 
международни стандарти и документи на ниво Технически комитет (ISO/CD) 
на етап обществено допитване и на етап официално гласуване, номинира 
делегати за участие в работните срещи на европейските и международните 
Технически комитети, на които е огледален); 

 взема решения за начина на въвеждане на европейските и международните 
стандарти; 

 приема преводите на български език на европейски и международни 
стандарти и проекти; 

 взема решение за провеждане на европейски и международни срещи под 
домакинството на БИС, когато има проявен интерес и активност в дадената 
област и при наличие на финансови средства; 

  изпълнява други задачи, възложени от съответния Технически съвет. 
 
Методичните насоки за работа на БИС/ТК 12 ”Приложение на 

статистическите методи” и координиране на дейността му се извършва от 
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националния орган за стандартизация /БИС/. Техническият комитет се ръководи 
от председател, отговорен за всички дейности в TК и секретар на ТК, който 
координира дейността на ТК. 

 
Структура и съдържание на дейността на БИС/ТК 12 „Приложение на 

статистическите методи” 
 

 

 

 

 

 

 

1. Терминологични стандарти  
 

 

 

Думата е основната единица за комуникация. Целта на комуникацията е да 
се постигне разбиране между индивидите. 

Комуникативната функция на езика е една от централните, в рамките на която 
действа думата като единица за вербална комуникация 

Културната среда, в която живее съвременният човек, се е формирала в 
продължение на хилядолетия. Един от елементите на тази културна среда, която е 
едновременно и резултат от развитието на цивилизацията, за определяне на 
нейната история и едно от средствата за нейното формиране е езикът, и преди 
всичко специалната лексика - събиране на лексикални единици (предимно от гледна 
точка), на специални области на знанието, формиране на специален пласт лексика. 
Именно в специалната лексика най-ясно се открива връзка с развитието на език, с 
историята на материалната и духовна култура. По думите на академик В. В. 
Виноградов "Историята на терминологията - това е повест за моделите на развитие 
на знанията за природата и обществото" (1961). 

Ръстът на научно-техническите познания в наши дни, се отразява в това, че 
над 90% от новите думи, фигуриращи в съвременните речници, е специалната 
лексика. Нарастването на броя на термините от различни научни области 
изпреварва нарастването на броя на общо употребяваните думи на езика, и така 

 
Стандарти, които са  синхронизирани с 

международните стандарти по приложна статистика 

Терминологични 
стандарти 

Описателна статистика. 
Числени характеристики. 
Доверителни интервали 

Планиране на 
много факторен 

експеримент 

Оценка на 
неопределеността 

при измерване 

Контролиране 
на процесите 

Управление на 
показателите и 

характеристиките 
на качеството 

Фиг.1. Основни групи стандарти, които са били обект на 
синхронизиране с международните стандарти в БИС/ТК12 

„Приложение на статистически методи” 

ТЕРМИНОЛОГИЧНИ СТАНДАРТИ 
БДС EN 1325:2014 Управление на стойността. Речник. Термини и определения 
БДС ISO 3534-1:2012 Статистика. Речник и означения. Част 1: Основни статистически термини и 
термини, използвани във вероятностите 
БДС ISO 3534-2:2012 Статистика. Речник и означения. Част 2: Приложна статистика 
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специалната лексика има все по-голямо значение за развитието на езика.  
Като инструмент, с помощта на които се формират научните теории, закони, 

принципи, правила, термини и тяхната цялост - терминологията представляват 
важна част за науката и техниката. 

Развитието на терминологичното учения, като особен отрасъл на знанието се 
предшества от период на създаване на термини, когато в някои езици се натрупва 
достатъчно количество тематично обединени специални думи. Системата за 
създаване на нови термини в отделните клонове на науката и техниката се развива 
спонтанно и много често случайно. 

Терминологията в науката днес - това е изкуствено формиран езиков пласт, 
всяка единица има определени ограничения за нейното ползване и оптимални 
условия за съществуване и развитие.  

Терминологичните стандарти съдържат определение /тълкуване/ на термина, 
примери на приложението му и т.н. Например: „изделие-единица на промишлена 
продукция, количеството на която може да се изчисли в брой /екземпляри/”. 

Термините са думи от езика в чието съдържание е вложен определен смисъл 
от дадена научна област. Не допустимо е да се използват едни и същи думи,които 
да изразяват различно смислово съдържание. Това се среща главно за термини от 
различни области на науката и техниката,но тогава трябва да се уточнява областта 
на приложение. 

Например, термина НАДЕЖДНОСТ. 
В теорията на надеждността означава: ”Комплексно свойство за запазване на 

равнището на качествогто в установени граници, време, режим и условия. 
В ежедневния живот: Надеждност се употребява като сигурност, надежден 

партньор  и т.н. 
И не случайно: Р.Декарт казва ”Определяйте значенията на думите, по такъв 

начин Вие ще избавите света от половината заблуждения” 
 
2. ОПИСАТЕЛНА СТАТИСТИКА. Числени характеристики. Доверителни 

интервали 
 

 

Показателите на качеството на продукцията са случайни величини. 
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ОПИСАТЕЛНА СТАТИСТИКА.Числени характеристики. Доверителни интервали 
БДС ISO 2602:2003/Поправка 1:2014 Статистическа интерпретация на резултатите от изпитване. 
Оценяване на средната стойност. Доверителен интервал 
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Японският учен Кауро Ишикава казва ”Никой нито производител, нито 
потребител трябва да мисли, че може да се произвежда продукция с едни и същи 
показатели, без да има отклонения от зададената стойност”. Причина за това са 
случайните неуправляеми фактори Zi . 

Параметрите на качеството могат да бъдат дискретни и непрекъснати случайни 
величини, които се задават с ред на разпределение, функция на разпределение и 
плътност на разпределение, а числените характеристики се групират в три групи. 

 

ВИДОВЕ СЛУЧАЙНИ ВЕЛИЧИНИ

НЕПРЕКЪСНАТИДИСКРЕТНИ

ФОРМИ НА ЗАКОНИТЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА СЛУЧАЙНИТЕ ВЕЛИЧИНИ

РЕД НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ФУНКЦИЯ НА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПЛЪТНОСТ НА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
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ЧИСЛЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА

СЛУЧАЙНИТЕ ВЕЛИЧИНИ

Характеристики  на центъра

на групата

Характеристика на

разсейването
Характеристика на формата

x  - средна стойност 

 

m0 – мода 

 

ml – медиана 

D – дисперсия 

σ  - средноквадратично отклонение 

v – коефициент на вариация 

R - размах 

KE – коефициент 

 на ексцес 

 

KA – коефициент 

 на асиметрия 
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Доверителен интервал 
Всяка извадка дава само приблизителна представа за генералната съвкупност, 

и всички извадкови статистически характеристики (средно, мода, дисперсия,...) са 
някакво приближение или оценка на генералните параметри, които в повечето 
случаи е невъзможно да се изчислят, поради не достъпността на информацията. 
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Фиг. Грешка на извадката 
 
 
 
 
Но можете да се зададе интервал, в 

който с определена вероятност се намират 
истинските (генерални) стойността на 
статистическите характеристики. Този 
интервал се нарича доверителен интервал 
(ДИ). 

Така генералното средно значение с 
вероятност 95% се намира в границите от от 

до , където t е табличната стойност на критерия на Стюдент 
за α=0,05 и f=n-1.Може да се намери и 9% доверителен интервал, в този случай t се 
избира за α=0,01. 

Какво практическо значение има доверителният интервал?  

 Широкият доверителен интервал показва, че извадковата средна неточно 
отразява генералната  средна. Обикновено това е свързано с недостатъчен обем на 
взетата проба /извадка/, или с нейната  нееднородност, т.е. с голяма дисперсия. И 
едното, и другото дават голяма грешка на средата и, съответно, по-широк ДИ. И това 
е причината да се върне на етап на планиране на научните изследвания. 

 Горните и долните граници ДИ дават оценка, дали резултатите са значими за 
изследваното явление, процес или обект на изследване. 

Важен момент при валидиране на методи за измерване, при доказване на 
повишено равнище на качествените и надеждности показатели и характеристики на 
продукцията е да се докаже, статистически значима ли е разликата се използва 
критерия на Стюдент, чиято същност е показана на фиг. Долу 

 

 
 

3. Планиране на много факторен експеримент 
 

 

Обект на изследване с този статистически подход са сложни процеси,чиито 
изходен параметър се влияе от няколко управляеми фактори. С провеждане на този 
вид експеримент се намира функционална зависимост между изходния параметър и 
входните фактори.  

Основно е обосноваването на входните управляеми фактори и разработване на 
матрицата на експеримента. 

ПЛАНИРАНЕ НА МНОГОФАКТОРЕН ЕКСПЕРИМЕНТ 
БДС ISO 3534-3:2015  Статистика. Речник и означения. Част 3: Планиране на експерименти 

Резултатите от измерване на даден 

параметър по два метода със средни 

стойности Х1 и Х2 и средно 

квадратично отклонение S1 и S2 

Генерални 
х-ки 

Извадкови 
характеристики 

Грешки 
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Опит

и

План Променлива на 

състоянието .104

Изчисления

Х1 Х2 Х3 yu1 yu2 yu Su
2106 yu.10-4 (yu-

y)210-8

1 +1 -1 -1 -1 1,09 0,71 0,90 7,22 0,513 0,1521

2 +1 +1 -1 -1 1,34 0,94 1,14 8,00 1,414 0,0729

3 +1 -1 +1 -1 3,07 2,65 2,86 8,82 2,646 0,0441

4 +1 +1 +1 -1 3,42 3,02 3,22 8,00 3,546 0,1089

5 +1 -1 -1 +1 2,90 2,50 2,70 8,00 2,356 0,1156

6 +1 +1 -1 +1 3,01 2,59 2,80 8,82 3,256 0,2116

7 +1 -1 +1 +1 3,74 3,34 3,56 8,00 4,488 0,9025

8 +1 +1 +1 +1 6,64 6,26 6,45 7,22 5,388 1,0820

…

U

…

N

Всичко 25,21 22,01 64,08.10-6 2,4897.10-8

0

0

х1

0

х 2

0

х 3

0

х

 
 
4. Оценка на неопределеността на резултатите от измерване 

 

 

Концепцията за "неопределеност на измерванията" (англ. "Uncertainty") се 
появява преди повече от 30 години и е свързана с точността на резултатите от 
измерванията. Необходимостта от разработване на нова концепция за оценка на 
точността на резултатите от измерванията е била предизвикана от липса на 
международното единство по тези въпроси.  

Концепция за неопределеност е в резултат на развитието на теоретичната 
метрология и в момента най-пълно отговаря на съвременните изисквания на 
техническия прогрес и е единствената призната на международно ниво мярка за 
оценка на точността. 

 
 

 

 

 

 

 

 
ВИДОВЕ НЕОПРЕДЕЛЕНОСТИ 

Средно квадратична 
неопределеност 

Комбинирана средно 
квадратична неопределеност 

Разширена 
неопределеност 

Некорелирани 
сл. величини 

При колерирани 
сл. величини 

Голяма извадка и нормален закон 
на разпределение на сл.величина 

Малка извадка и 
закона не е известен 

Класификация на видовете начини за определяне 
на неопределеността на измерванията 

ОЦЕНКА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА ПРИ ИЗМЕРВАНЕ 
ISO21748:2017 Ръководство за използването на оценки за повторяемост,възпроизводимост и 
истинност пр Индексът на възпроизводимост Ср се определя и оценяване на неопределоността 
на измерването 
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5. Управление на показателите и характеристиките на качеството 

 

 

 

5.1. Предназначение на метода «6 сигма» 
Методът се прилага  в предприятия от всякакъв размер и във всяко 

напраправление при решаването на проблеми, свързани с качеството на 
продукцията, разходите и доставката. 

5.2. Цел на метода 
Повишаване на доходността на всички дейности в резултат на постигане на 

ниво на дефектите не повече от 3,4 дефекта на милион изделия (възможности). 
5.3. Същност на метода 
"Шест сигма" (Six Sigma) - това е систематизирана съвкупност от инструменти, 

които дават възможност за: 

 откриване на потенциалните дефекти, които могат да възникнат при 
производството и предлагането на продукция или оказването на услуги; 

 определяне на причините за появата им; 

 провеждаен на действие за отстраняване на тези причини. 
"Шест сигма" осигурява максимална стойност на компанията и максимална 

ценност на нейните продукти и услуги за потребителите. 
 

Термин «сигма», 

который 

используется в 

названии концепции, 

означает стандартное 

отклонение 

случайной величины 

от среднего значения.

С помощью  среднего значения и стандартного отклонения 

можно оценить вероятную долю дефектов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Терминът 
„сигма”,който се 
използва в концепцията 
„6 сигма”,означава 
средно квадратично 
отклонение на 
случайната величина от 
средната стойност. 

Със средната стойност и средно квадратичното отклонение 
може да се определи вероятният дял на дефектите 

ГГД 
ДГД 

Управление  на показателите и характеристиките на качеството 
БДС ISO 13053-1:2017  Количествени методи за подобряване на процеси. Шест сигма. 
Част 1: Методология DMAIC 
БДС ISO 13053-2:2017  Количествени методи за подобряване на процеси. Шест сигма. 
Част 2: Инструменти и техники 
БДС ISO 17258:2016  Статистически методи. "Шест сигма". Основни критерии за 
бенчмаркинг при "Шест сигма" в организациите 
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Индексът на възпроизводимост Ср се определя като отношение на общия 
допуск къв 6 средноквадратичното отклонение,т.е. 

Ср= (ГГС -ДГС)/6 S, където S е оценка на средно квадратичното отклонение на 
средната стойност. 

Приема се, че при Ср >1,33 процесът е възпроизводим; Ср=1,00…1,33- 
управляем при постоянен контрол;Ср <1,00- неуправляем. 

 

6. Контролни карти 
 

 

6.1. Контролните карти са най–мощното средства за анализ на вариацията на 
производствените и управленските процеси. 

6.2. Контролните карти са метод, който помага от начало да се определи, 
действително ли процесът е приел състояние на статистическа управляемост на 
необходимото ниво и/или запазва това състояние, а след това помага да се 
поддържа статистическата управляемост в процеса на производство. Този метод 
позволява да се откриват несъответствията и предприемат ефективни действия по 
отношение на процеса (не към продукцията). 

6.3. Целта на контролните карти е да се покаже динамиката на поведение на 
процеса, разкрият срещащите се неслучайни структурни вариации и дефинират 
критериите за откриване отсъствието на състояние на статистическа управляемост. 
Процесът се намира в статистически управляемо състояние, когато неговата 
вариателност (изменчивост) се предизвиква само от случайни причини.  

6.4. Контролните карти са източник на информация за управляемостта или 
неуправляемостта на процеса, позволяват да се оцени нивото на настройване на 
технологичните процеси и степента на отклонение на тези настройки от зададени 
стойности. 

6.4. Същност на контролната карта 
Контролната карта е линеен график, показващ динамиката на поведение на 

процеса 

Средна линия

Горна контролна граница

Долна контролна граница

 
Фиг. Общ вид на контролна карта 

 
По характера на графиката, която се получава от последователното 

съединяване на точките, получени при контрола и нанесени върху контролните 
карти, могат да се установят възможните причини за неуправляемостта на процеса и 
да се формулират коригиращите въздействия за да бъде процеса управляем. 

6.5. Възможни са следните варианти: 

Контролиране на процесите 
БДС ISO 7870-1:2015 Контролни карти. Част 1: Общо ръководство 
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1. Развитие на процеса във времето             2. Скокове в динамиката на процеса 
 
 

 
 
 

Карта 
x

Карта R

Стареене

 на машините

Умора на

работниците

Изменение на качеството

на суровините,

материалите или

заготовките

Умора на

работниците

Влошаване или

подобряване на навиците

на работниците

Износване на

инструментите

Причини за развитие на

процеса за:

Коригиращи въздействия

Уточняване на

качеството на

суровините, материалите

и заготовките

Замяна на

работниците

Ремонтиране или замяна

на машините

Смяна, ремонт или

заточване на

инструментите

Разговор с работниците

за технологията за да се

открият причините

Карта 
x

Карта R

Изменение в състава на
суровините, постъпващи

от различни източници

Нови робжтници или

машини Промяна на работниците

или процесите

Изменения в

технологията

Промяна на суровините

Модифициране на

технологиите

Причини за скоковете в

динамиката на процеса:

Коригиращи въздействия

Проверка на

градуировката на

измерителните прибори

(точността им)

Проверка на

възпроизводимостта на

процеса от машините

Поддържане на състояние–

то на постъпващите

материали

Проследяване работата на

работниците и спазването

на инструкциите

Уточняване на изискванията

към доставчиците по

отношение на материали

Изменение в контролира–

щите прибори или методи

Изменения в контрола
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3. Периодичност на циклите                               4. Точките са близко или са извън 
контролните граници 

 

 
 
 

Карта x Карта R

Характеристика на

околната среда:

температура

влажност

Умора на работниците
Умора на работници

Графика на обслужване

Периодична система на
машините или

работниците

Причини за повтарящи се

цикли:

Замяна, заточване или

ремонтиране на

инструментите

Оценяване на

техническото състояние

на машините

Ако околната среда е управ–

ляема, то да се поддържат

необходимите условия

Оценяване качеството на

обслужване на машините

Обслужване на

оборудването

Износване на

инструменти

Коригиращи въздействия

Карта x Карта R

Излишно управление

Големи систематични

различия в качеството

Смесване на

материали със
съществено различно

качествоГолеми систематични

различия в методите на
изпитване или в

оборудването

Причини за това точките да са

близо или извън контролните

граници за:

Работника извършва

регулиране и пренастройване

на процеса

Оценка на методите за

проверка

Проверете контролните

граници

Оценка на честотата на

проверка или измерване

Проверка на варирането в

качеството на материалите

Коригиращи въздействия
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5. Не се наблюдава разсейване 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

В заключение ще отбележим, че 
предлаганите в стандарт ISO TR 10017 
статистически техники много добре се 
комбинират с известните методи за 
контрол и управление на качеството, те 
взаимно се допълват в решаване на 
проблемите за управление на качеството. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Фиг. Етапи в управление на 

качеството на продукцията 
 

Изводи: 
1. Разработваните стандарти 

осигуряват съвместимост и взаимно 
разбиране при тълкуването на отделни 
показатели и характеристики на 
качеството на продукцията  между 
производителите и потребителите, т.е. 
те използват едни и същи термини, в 
които е вложен един и същ смисъл. 

2. Използват се едни и същи методи 
за контрол и управление на равнището 
на качеството на продукцията и 
услугите, с което се създава взаимно 
доверие между производителите и 
потребителите. 

3. Не обясним е неголямият интерес 
към тези, така важни стандарти. Това се 
дължи по всяка вероятност на 
недостатъчната подготовка на 
специалистите в практиката. Затова е  
необходимо да се създадат колективи от специалисти по даден вид 
производство и учени приложници-математици за да се внедряват 
успешно стандартите по приложна статистика в практиката. 

 

Карта x  Карта R 

Грешно изчисляване на 
контролните граници 

Подобряване на процеса 
след изчисляване на 

границите Подобряване на процеса 
след изчисляване на 

границите 
Служителите могат да не 

правят поправки 

Причини за липса на разсейване 

за: 

Проверка на уменията на 

персонала да измерва 

Проверка на 

контролните граници 

Изказване на благодарности 
на всички за усъвършен–

стване на процеса 

Оценяване на рационалния 

обем на подгрупите 

Коригиращи въздействия 

Провеждане на няколко 
измервания във всяка 

извадка от различни парти 

 

 
Шест класически стъпки в решаване на 

проблема 

Изясняване на 

проблема 

 Мозъчна атака 

 Контролни листове 

 Планирай-работи-провери-внедри 

 Диаграми на Парето 

 Консенсус 

Определяне на 
конкретния 

проблем. Ако е 

голям се разделя 

Изучаване на 

проблема 

Анализиране на 

проблема 

Решаване на 

проблема 

Потвърждаване 

на резултатите 

 Диаграма на Ишикава 

 Блок схема на процеса 

 Диаграма на Парето 

 Рационални подгрупи 

 Контролни листове 

 Контролни листове 

 Хистограма 

 Въэпроизводимост на процеса 

 Графики 

 Контролни карти 

 Диаграма на разсейване 

 Мозъчна атака 

 Диаграма на Ишикава 

 Хистограма 

 Контролни листове 

 Графики 

 Планиран експеримент 

 Мозъчна атака 

 Диаграма на Парето 

 Контролен лист 

 Консенсус 

 Представяне на наръчник 

 Контролни листове 

 Диаграма на Парето 

 Контролни карти 

 Хистограми 
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08 и 09 Ноември 2018, София, България  

ХХIX-та Международна Научно-практическа конференция 

“КАЧЕСТВОТО ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ-2018».  

 

Дом на науката и техниката, ул. Г. С. Раковски № 108                                            
 

Променливотокови уреди за измерване-Сертификация и качество 
"AC / DC measuring and certification devices and quality"  

 
 Съдържанив: 

 
1.      Представяне на “Tatung Group”; 

 
2.     Представяне на електромери –“Tatung“ ; 

 
3. Представяне на “GET”/ “GINTUNG”/ “ECS” 

 
4. Офиси в Европа и проекти 

 
5. Сертифициране на електромери „Татунг“ и качество. 

 
 

 

“TATUNG Company”, Taiwan  Presentation 

1. Ms. Krasteva Yordanka, Senior Consultant of  

“Tatung Czech”-Czech Republic 
2. Mr. Astley Lu, “Smart Metering” Unit, “Tatung Co”  

“Tatung Company “ със седалище в Тайпе, Тайван  
Address:  22, “Chungshan” N. Rd., 3rd Sec., Taipei, Taiwan. http://www.tatung.com.tw 
е създадена през 1918 г. Листвана е на Тайванската Фондова Борса  ( Stock 
Exchange) с капитал от 657 274 915 евро и предмет –Електрически машини, и 
понастоящем е когломерат.  
 
„Татунг“ произвежда и осигурява разноообразни услуги и технологии: 
 
► Бизнес група-Интелигентни измервателни уреди и инфраструктура/“Smart 
Meters” & “Advance Metering Infrastructure (AMI); 
►  Бизнес група-“Зелена енергия и решения:  
        - “Green Energy Technology” (GET), http://www.getinc.com.tw/en/Default.htm ; 
        - “Gintung Energy Corporation”, www.gtectw.com   
►  Бизнес група: “Tatung-Системна интеграция и Интернет на нещата 
        - “Elitegroup Computer Systems” , http://www.ecs.com.tw  

http://www.tatung.com.tw/
http://www.getinc.com.tw/en/Default.htm
http://www.gtectw.com/
http://www.ecs.com.tw/
http://www.ecs.com.tw/
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Повече от 61 г. произвежда променливотокови измервателни 
уреди и е водещ производител в Тайван. През последните 10 г. 
произвежда и интелигентни измервателни уреди. 
http://www.tatung.com/products/index/526 

Статични електромери: 
 ▪ IEC 62052-11; ▪ IEC 62053-21; ▪ IEC 62053-22; ▪IEC 62053-23. 

▪ RS 485 and Zig Bee communication: IEC 62056-21:2002      ▪ Display 76 mm * 27 mm 
▪ HDLC Protocols: IEC 62056-46:2002.                                  ▪ DLMS/COSEM: IEC 62056-5-3:2014. 
▪ Object identification: IEC 62056-6-1:2013.                          ▪ Class Interface: IEC 62056-6-2:2013. 

► “Tatung-Smart Solutions” BU /“Smart Meters”  
& “Advance Metering Infrastructure (AMI) 
Предимства: 

 
„ETD“ 
Series 
  
 
  

 
ETD-21 AWEB  
Direct connection 
1 phase; 2 Wire 
Active –class: 1 
Reactive: class: 2 
5 (100) A ; 50 Hz 

 
ETD-43AKEB 
Direct connection 
3 phase; 4W wire 
Active: class: 1 
Reactive: Class: 2 
5 (100) A; 50 Hz 

 
ETD-33AZJB, 
3 phase; 3Wire 
CT Connected 
ETD-43AZJB, 3 phase 4Wire 
ETD-43AKJB, 3 phase 4Wire 
1 (5) A; 50 Hz 

 
„ETI“ Series 
  
 
  

 
ETI-33AZABG, 3 Phase; 3 Wire 
  
ETI-43AZABG, 3 phase 4Wire 
  
ETI-43AZABG1, 3 phase, 4 Wire 
  
CT connected 
Active: 0,5/ Reactive: 2 
Currency: 5 (10) A 

 
ETI-33AMIBG1 
3 Phase, 3 Wire 
  
ETI-43AKIBG1, 3 phase, 4 
Wire 
 
CT connected 
Active: class: 0,5 /Reactive: 2 
Currency: 2,5 (10) A 

 
ETI-43AKCBG1, 3 phase, 4 Wire 
Basic current: 30 (100) A 
  
ETI-43AKDBG, 3 phase, 4 Wire 
Basic current: 50 (150) A 
 
Active class: 1,0 / Reactive: class: 2,0 

►  “Green Energy Technology” (GET) 
 Office:  22, “Chungshan” N. Rd., 3rd Sec., Taipei, Taiwan е основана през 2004 г. 
 Производствона силициеви заготовки-вафли, блокчета и ФВт клетки и панели, 
с максимално използване на суровини, с капацитет от 1,2 GW/ годишно. 
Предимства :  
 ▪ Обширно ноу-хау и собствени производствени технологии за производство на 
силициеви вафли с висока ефективност от 17%, и най-нови технологии за супер 
ефективни силициеви блокчета-18.91 %~19.91 % . 
 ▪ GET, съвместно с „Татунг“ се фокусира върху проучвателната и развойна 
дейност за разработване на нови генерации технологии за соларните клетки и 
за инфраструктурата. 
Приложения:              Waveguide Lightweight Solar Module: WG-P 6A series: 
Плоски инсталации                               285 W (+/- 5 W) Макс. мощност;      9,52 A, Ток на късо;  

Плаващи сист                                30,63 V, Max. Power voltage;               1000 V,  Max. За системата; 

Покривни                                        Отлични: Звукоизолация; Нечупливост; Пожароустойчивост; 

Шумови бариер                              Устойчивост на корозия; Оптимално тегло;    
                                                                       устойчивост на натоварване, функции против отблясъци. 
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"Gintung"  е част от голямото семейство на Tatung Group".  Основана е през 2005 
като: "Apollo Solar Energy Co", през 2015 г, се преименува на "Gintung Energy Co" 
(ASEC).  „Gintung“ е специализирана в производството на силиконови соларни /PV / 
панели и притежава собствени разработки и технологии. 2. За суровина използва 
високоефективните вафли и модули на “GET”,  така, че може да осигури постоянно 
производство и много добра цена. 

                    ♦ “GTEC260- G6M6А”, poly-crystalline – 60 cells;  260W +/- 5W (Pmax);  
                              30,02V (Vmp); 8,66A (Imp); 1000V (Vdc); High efficiency: 16,14 %,   
                              Dimension: 1629 mm*989mm*40mm; Weight: 19 kg.; 
                    ♦ “GTEC280 G6M6А”,  280W +/- 5W (Pmax); Poly-crystalline; 30,63V (Vmp); 
9,14A (Imp); 1000V (Vdc); High efficiency: 17,38 %, 1629 mm*989mm*40mm /  19 kg; 
♦ “GTEC345 G6M”, poly-crystalline– 72 cells. 345 W (+W) (Pmax); 36,94 V (Vmp); 9,34A 
(Imp); 1000V (Vdc); High efficiency 17,83 %, 1956 mm*989mm*45 mm.; Wieght: 22.5 kg.; 
  
                      ♦ “GTEC 300 G6S6А”, mono-crystalline, 300W (+5W) (Pmax);  31,51V (Vmp); 9,52 A (Imp) 
                              1000V (Vdc). High Efficiency: 18,62 % .   1629 mm*989mm40mm; Weight: 19 kg. 
 
                            ♦ “GTEC365 G6S” series,  mono-crystalline-365W (+5W) (Pmax);  
                      38,30V (Vmp); 9,53 A (Imp); 1000V (Vdc). High Efficiency: 18,87 % .  
                      72 cells; 1956 mm*989mm*45 mm; Wight: 22.5 kg; Junction box: IP 68. 

“Elitegroup Computer Systems” – (ECS), с центала в Тайпе, повече от 31 г. произвежда 
електронни компоненти. 
ECS"  е водещ производител на дънни платки, мини компютри, иновативни 
мултимедийни системи. С фокус върху производството на Компютърно и 
периферно оборудване и свързаните с тях иновации, за да обогати комфорта на 
човешкия живот, чрез устойчиво поддържане на изключително доброто качество и 
обслужване. 
“Innovative Multimedia System : Серия „AIO” E 24 T -one pager , 23.8” 

ECS Motherboard:  H310CH5-TI2  H310CH5-TI2  
Intel® 8th Generation Core™ Processor for LGA 1151 socket 65W  
Express Chipset  Intel® H310 ;  

Incredible LIVA Computers:  
LIVA Q: the smallest computer in the world 
Intel ApoLlo Lake SoC; 4 GB LPDDR4; VESA Mount 

◊ Напълно здрави портални решения за свързване на всички неща; SCADA 
решения 
◊ Modbus devises 
◊ Вградени системи 
◊ Industrial motherboards 
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TATUNG CZECH, Rrague, Czech Republic 
Focuses in Smart City and latest IoT Technologies 

http://www.tatung.cz/  

Sep. 2018 year, Завършване на иновативен проект за Автобусна 
станция в Picek. 
Проекта включва: 9.8 kWp ФВт енергиен обект, интелигентно 
измерване и IoT сензори за измерване параметрите на климата. 
Прехвърлянето на данни се осигурява от шлюза и се наблюдава и 
съхранява чрез софтуера за облака .  
Febr. 2018  year, Безжично отчитане на данните за микроклимат на 
сгради в област Visochina: 
•  комбиниране на сензори за температура и относ. влажност 
• Събиране на данни в централната база данни, интернет 

приложение за клиента. Батерия за полване навън, или вътре. 

 TATUNG BULGARIA-IPA CONSULT       https://tatungbg.eu                         July  2018 year, 
 was installed 28 kW Roof PV Central  in “Olimp” Hotel in Velingrad City, Bulgaria 
● “GTEC 260 G6A”  Polycrystalline PV Modules of “Tatung/Gintung”; 
●  “GoodWe” 25K-DT on-grid Invertor; EVN Distribution company grid   
 

 
 Чрез стандартизация и устойчиво 

качеството, създаване на много по-добър 

живот за хората, за сега и завинаги. 

“TATUNG Co” 

 

Contact person: 

 ● инж. Й. Кръстева, E-mail: tatungbg@abv.bg,  https://www.tatungbg.eu 

(+359) 878 663186 

 

 ● инж. Я. Таубер, E-mail: jaroslav.tauber@tatung.cz, www.tatung.cz  

 ● инж. Astley Lu, “Smart Metering” Unit, astleyl@tatung.com; www.tatung.com   

http://www.tatung.cz/
http://www.tatung.cz/
https://tatungbg.eu/
mailto:tatungbg@abv.bg
https://www.tatungbg.eu/
https://www.tatungbg.eu/
mailto:jaroslav.tauber@tatung.cz
http://www.tatung.cz/
mailto:astleyl@tatung.com
http://www.tatung.com/


 

 

“Tatung” Co, 22, Chungshan N. Rd., 3
rd

. Sec., Taipei, 10435, Taiwan, www.tatung.com  

“Smart Meter”Business Unit.  (+886)-2-2592-5252, ext. 2832 or 2813, E-mail: tatungbg@abv.bg   

 

 

 

 
 

 

Предимствата на „ТАТУНГ“ 

 

“TATUNG” Тайван, повече от 60 години проектира и произвежда 

променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. 

“TATUNG” е водещ производител в Тайван. 

Статичните електромери за активна/реактивна енергия на 

“TATUNG” притежават сертификати за съответствие със 

стандарти: IEC, MID, JIS; DLMS/COSEM. 

  

СЕРИЯ: “ETI” 

Тип електромер: 

 

 
 

Вид свързване 

 

КЛАС ИЗМЕРВАНЕ: 

ETI-33AZABG 

3 фази; 3 W 

 

ETI-43AZABG 

3 фази; 4W 

 

ETI-43AZABG1 

3 фази, 4 W 

 С комуникационен модул

ETI-33AMIBG1 

3 фази, 3 W 

 

ETI-43AKIBG1 

3 фази, 4 W 

 

 

С комуникационен 

 модул

ETI-43AKCBG1 

3 фази, 4 W 

 

ETI-43AKDBG 

3 фази, 4 W 

 

 

С комуникационен 

 модул

Точност: Active: Class: 0,5 

Reactive: Class: 2 

Active: Class: 0,5 

Reactive: Class: 2 

Active: Class:1,0 

Reactive: Class:2 

 

В съответствие с: IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-22, IEC 62053-23. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинално 

напрежение (Un): 

● 3 x 100 до 3 x 415V 

● 3 x 100 до 3 x 415Vили 

3x58-240/100-415V 

● 3 x 58-240/100-415V 

3 x 120V 

3 x 230/400V 

 

3 x 230 / 400 V 

3 x 230/400V 

Максимален ток: 5 (10) A 2,5 (10) A 

 

30 (100) А 

50 (150) A 

Честота: 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 

Стартов ток: 0,1 % In 0,1 % In  0,4 Ib 

 

НАТОВАРВАНЕ 

Ток: < 1VA на фаза < 1VA на фаза < 4VA на фаза 

Напрежение: <2W, <10VA на фаза <2W, <10VA на фаза <2W, <10VA на фаза 

 

МЕХАНИЧНИ ДАННИ: 

Материал на корпуса: 

Тегло: 

Поликарбонат  

1,9 кг. 

Поликарбонат 

1,9 кг. 

Поликарбонат 

2,4 кг./ 2,7 кг. 

Габарити: LxWxH мм 290x175x87 мм 290x175x92 мм 306x207x92 мм 

Wiring caliber,mm Ø 6,0 мм Ø 6,0mm Ø 9 мм; Ø 13,0мм 

 

http://www.tatung.com/
mailto:tatungbg@abv.bg


 

 

РАБОТНА СРЕДА 

Температура при работа:  (-) 40º C – (+) 70º C  

Температура съхранение:  (-) 40º C – (+) 70º C  

Относителна влажност: 

Защита срещу прах и 

влага: 

 < 95 % 

Клас IP 54 

 

 

ФУНКЦИИ: 

Измервани стойности: 

▪ Вх./Изходни: Wh; VAh ▪ Фазова честота ▪ PF 

▪ Vrms ▪ Irms ▪ Максимално търсене 

 

Характеристики:  

▪ До 4 програми ▪ Профил на таксуване ▪ Два канала 

▪ До 200 дни за програма ▪Профил на натоварване ▪ 45 дни  за интервали от 15 минути 

 ▪Профил на събитията ▪Програмируеми канали: 5; 10; 15; 30; 60 мин. 

 

 КОМУНИКАЦИОНЕН СОФТУЕР 

TMMT (Tatung софтуер за отчитане данните от електромера ): 

▪ Отчетени данни за фактуриране, събития, профил на натоварването, информация за 

електромера/доклад за конфигурацията. 

▪ Синхронизация за време; нулиране на търсенето/измерването; настройки за визуализация на 

таксуване/измерени стойности/натоварване/време на използване. 

 

TAMI („Tatung“ Advanced Metering инфраструктура: 

 системата може да измерва, събира и анализира потреблението на енергия и дистанционно да 

комуникира с измервателните уреди по график, или при проверка. 

 

ДИСПЛЕЙ 

Размери на екрана: 76 мм x 27 мм 

 
  ОБМЕН НА ДАННИ ЗА ОТЧИТАНЕ: 

▪ Оптичен порт за директен локален обмен на данни и RS-485; RS-232,  (IEC 62056-21:2002). 

▪ Набор от протоколи: 

Ниво на предаване на данни при използване на HDLC протокол (IEC 62056-46:2002). 

Ниво за предаване на данни при използване на DLMS/COSEM (IEC 62056-5-3:2014). 

Система за идентификация на обекти (IEC 62056-6-1:2013). 

Класове на интерфейс (IEC 62056-6-2:2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офис в България: E-mail: tatungbg@abv.bg; (+359) 878 663186, https://www.tatungbg.eu.  

 

 

October 2018 

mailto:tatungbg@abv.bg
https://www.tatungbg.eu/
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   ХХIX-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

AND  PRACTICAL CONFERENCE 

“QUALITY – FOR BETTER LIFE ’ 2018” 
 

Quality is Success! 

 

 

ХХIX -та Национална научно-

практическа  конференция 

“Качеството – за по-добър живот ’ 2018“ 
 

Качеството е успех! 
Конференцията се организира от: 

Федерация на научно-техническите съюзи в България 
Съюз на специалистите по качеството в България /ССКБ/ 

Съюз на метролозите в България  
 Сдружение “Клуб 9000” 

Български съюз на стандартизаторите 

Knowledge management 1 
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Knowledge  
management -  
challenge for  

Management 4.0 
Автори: 

Митко Мирчев mirtchev@gmail.com 

Жоро Маринов zh.marinov@gmail.com 

 
Управление на  

знанията –  
предизвикателство  
за Мениджмънт 4.0 

Автори: 

Митко Мирчев  mirtchev@gmail.com  

Жоро Маринов zh.marinov@gmail.com 

Knowledge management 2 
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Знания 

• Човешки или организационен актив,  
позволяващ добри решения и ефикасни  
действия в контекста. 

• Знанието се придобива чрез обучение или опит. 

Опит 

 
Обучение 

Подреждане 

Обхващане на  

Неизказано  

знание 

Knowledge management 3 
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Управлението на знанията е  

важно по следните причини: 

• Целта на дейността е да се получат ценни  резултати. 

Ценните резултати се получават от  приложените 
знания. Знанията на  организацията се превръщат в 
основно  отличително качество за ефикасност, 
подобрено  сътрудничество и конкуренция. 

Knowledge management 01.11.2018 7 

Управлението на знанията е  

важно по следните причини: 

• Високо квалифицираният труд придобива все  по-

важна роля в много общества. (основният  източник 
на богатство е не ръчният труд, а  интелектуалният 
труд). 

• Нарасналият достъп до знания ще подпомогне  
развитието на възможностите на хората в  
организацията. 

Knowledge management 
01.11.2018 8 

Knowledge management 4 



01.11.2018 

Управлението на знанията е  

важно по следните причини: 
• Организациите не могат повече да разчитат на  

естественото разпространение на знания, за да  не 
изостават от темпа на промените. Бързината  и 
скоростта на учене се превръщат в източник  на 
повишена стойност и конкурентно  предимство. 

Knowledge management 01.11.2018 9 

Управлението на знанията е  

важно по следните причини: 
• Разсредоточените организации, изпълняващи  едни 

и същи процеси на множество места,  могат да 
спечелят огромно предимство чрез  споделяне на 
практики и натрупан опит. 

• Текучеството на персонала. (особено важните  
знания се съхраняват в главите на експерти). 

Knowledge management 
01.11.2018 10 
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Управлението на знанията е  

важно по следните причини: 

• Знанието е актив на организацията, който  
трябва да бъде управляван, като всеки друг  
актив 

Knowledge management 01.11.2018 11 

Управление на знанията 

• създаване, анализа, представяне,  

разпространение и прилагане на знания за  
създаване на стойност за организацията. 

Knowledge manage ment 
01.11.2018 12 

Knowledge management 6 



01.11.2018 

Какво представлява  

управлението на знанията? 

• Получаването на точната информация, на  
точните хора в точното време. 

• Свързване на това, което правим с това, което  
трябва да знаем. 

Knowledge management 
01.11.2018 13 

Диапазон на знанията 

• индивидът дори не е наясно, за какво става  дума, 

• не може да изрази с думи или символи 

• документирани или записани знания 

• кодифицирани и структурирани в добре  
дефинирани правила. 

Kno wledge management 
01.11.2018 14 
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Ръководни принципи за  

управление на знанията 

• ЕСТЕСТВО НА ЗНАНИЯТА: Знанията са  
нематериални и комплексни. Знанията  
произтичат основно от човешкия опит и  
извлечените поуки. 

• СТОЙНОСТ: ключов източник на стойност за  
организациите за постигане на нейните цели. 

Knowledge management 01.11.2018 15 

Ръководни принципи за  

управление на знанията 

• НАСОЧЕНОСТ: Управлението на знанията служи  
на целите, стратегиите и потребностите на  
организацията. 

• АДАПТИВНОСТ: Няма решение за управлението  
на знания, което да е подходящо за всички  
организации. 

Knowledge management 01.11.2018 16 
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Ръководни принципи за  

управление на знанията 

• СПОДЕЛЕНО РАЗБИРАНЕ: взаимодействие между  
хората, като се използват съдържанието,  

процесите и технологиите, където е подходящо. 

• РАБОТНА СРЕДА: управлението на знанието е  
насочено към управление на работната среда. 

Knowledge management 01.11.2018 17 

Ръководни принципи за  

управление на знанията 

• КУЛТУРА: от решаващо значение за  
ефикасността на управлението на знанията. 

• ЦИКЛИЧНОСТ: цикли на обучение и на обратна  
връзка. 

Knowledge management 01.11.2018 18 
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Жизнен цикъл на знанията 

• Придобиване на нови знания. 

• Прилагане на текущите знания. 

• Запазване на текущите знания 

• Управление на невалидни знания 

Knowledge management 01.11.2018 19 

Фактори за управление на  

знанията 

• Отговорности. 

• Процеси. 

• Технологии и инфраструктура. 

• Управление 

Knowledge management 01.11.2018 2 0 
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Управление на знанията – основа за: 
 
• Мениджмънт 4.0 

• Качество 4.0 

• Управление на проекти 4.0 

• Индустрия 4.0 

Knowledge management 01.11.2018 21 
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Стандарти за  
управление на знанията 

Knowledge management 01.11.2018 30 
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ISO 9001:2015 

7.1.6 Знания и опит в организацията 

o да определи знанията, 

o да бъдат поддържани 

o да са на разположение. 

o допълнителни знания. 

Knowledge management 01.11.2018 31 
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BSI стандарт 

• PAS 2001:2001 Управление на знанията 

• PD 7500:2003 Управление на знанията. Речник 

• PD 7501:2003 Управление на културата и  
знанията. Ръководство за добри практики 

• PD 7502:2003 Ръководство за измервания 
в управлението на знания 
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BSI стандарт 

• PD 7503:2003 - Въведение в управлението  на 
знания в строителството 

• PD 7504:2005 - Управление на знанията в  
публичния сектор. Ръководство за добри 
практики 

• PD 7505:2005 - Умения за работа с знания:  

Ръководство за добри практики 
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Knowledge management 17 



01.11.2018 

BSI стандарт 
 
• PD 7506:2005 - Свързване на управлението на  

знания с други организационни функции и  
дисциплини: Ръководство за добри практики 
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SI стандарт  

(Стандарти на Израел) 

 
• SI 25006:2011 - Система за управление на знанията 
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Knowledge management 18 

• ISO стандарт 
• ISO 30400:2016 - Управление на човешките ресурси. 

Речник 
• ISO 30401:2018 - Система за управление на знанието. 

• ISO 30405:2016 - Управление на човешките ресурси. 

Указания за  набиране на персонал 
• ISO/TR 30406:2017 - Управление на човешките  ресурси. 

Управление на устойчивата заетост на  организации 
• ISO/TS 30407:2017 - Управление на човешките  ресурси. 

Разходи за наемане на персонал 
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ISO стандарт 

• ISO 30408:2016 - Управление на човешките  
ресурси – Указания за управление на хората 

• ISO 30409:2016 – Управление на човешките  
ресурси. Планиране на работната сила 

• ISO/TS 30410:2018 - Управление на 
човешките ресурси. Влияние на показателите за  
наемане на персонал 

Knowledge management 
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ISO стандарт – 

В процес на разработване 

• ISO/FDIS 30414 - Управление на човешките  
ресурси. Насоки за отчитане на човешкия капитал  
за вътрешни и външни заинтересовани страни 

• ISO/AWI 30415 - Разнообразие и включване 
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Knowledge management 19 

ISO стандарт – 

В процес на разработване 

 
• ISO/AWI 30416 - Управление на човешките  

ресурси. Управление на работната сила 

• ISO/AWI 30419 - Указания за осигуряване на  
положителен опит в кандидатстването по време  
на процеса на набиране на персонал 
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Велики мисли за знанието 

• Знанието е сила. 

Латинска поговорка 

• Знания, които не се попълват, намаляват всеки  
ден. 

Гръцка поговорка 
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Questions Въпроси 

Your questions 

com 

il.com 
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Митко Мирчев mirtchev@gmail.  

Жоро Маринов zh.marinov@gma  

 
Knowledge management 



54 

УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ НА ОСНОВАТА НА 
СЕРИЯТА СТАНДАРТИ ISO 5500X 

 
Лозина Алексиева, Георги Тасев 

 
 

Стандартите ISO 5500X дават представа и изискванията за управление на 
активите в системата за управление на активите. 

Стандартите ISO 5500X могат да се използват с останалите стандарти за 
управление на качеството, околната среда, здравословни и безопасни условия на 
труд и т.н. 

Актив - това е идентифицируем предмет, обект, който има потенциална или 
действителна стойност за организацията. Те могат да бъдат материални или не 
материална, финансова или не финансова /фиг.1/. 
 

 
 

Интервалът от време от създаването на актив до края на неговото 
съществуване се определя като живот на актива .  

Една организация може да предпочетете да управляват своите активи, като 
отделна група, а не всеки актив поотделно, в съответствие с техните нужди, както и 
за постигане на допълнителни ползи. Тази група активи може да се извършва по 
видове активи. 

Управлението на активите  включва намирането на баланс между разходите, 
перспективите и рисковете от една страна и осигуряване на необходимата 
производителност на активите, от друга страна, за постигане на целите на 
организацията. Намирането на баланс може да се осъществи в рамките на 
различни периоди от време. 

Освен това, управлението на активите позволява да се прилагат аналитични 
подходи за управление на активи в рамките на различните етапи от техния жизнен 
цикъл (което може да започне с определяне на нуждите от активите и завършва с 
извеждането им от експлоатация) /фиг.2/. 

Фиг.1. Класификацшия на активите 
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Фиг.3. Изменение на състоянието на активите във времето 
 

Особенността на активите се състои в това, че ценността (value) от тяхното 
налииче е постоянно, изменящо се във времето, както е показано на фиг.3. 
Основната задача на системата за управление на активите се състои визвличане 
на максимална ценност от наличните активи при намаляване на разходите за 
използването им по предназначение.  

За това е необходимо, както своевременното закупуване и внедряване, така и 
реализиране на актвите, а същото така да се разпределят капиталните и 
оперативните разходи за поддържане на оптимално състояние /физическо, 

Фиг.2. Жизнен цикъл на активите 
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техническо и т.н./ на активите.  

Какво означава управление на активите? Това е:  
► Балансирана дейност на организацията за реализиране на печалба от 

активите. Включително баланс на разходите, рисковете, възможностите и 
производителността. ISO 55000 пункт 3.3.1 

► Структурирана програма за минимизиране на разходите през жизнения 
цикъл на използване на активите при поддържане на необходимото 
равнище на обслужване и поддържане на инфраструктурата. 

► Процес на създаване на най-ефективно използване на активите на 
организацията за максимизиране на акционерната стойност и осигуряване 
на най-добра удоволетвореност на другите заинтересовани страни.  

► Систематичен процес на експлоатация /използване/, техническо 
обслужване, модерницзация и реализация на активите с минимални 
разходи. 

► Управлението  на активите се отнася за целия жизнен цикъл на активите и 
включва в себе си четири основни етапа:  
 Изработване и вземане на решения относно инвестициите в активи; 
 Закупуване на подходящи активи;  
 Експлуатация, обслуживане и обновяване на активите; 
 Управление на активите при тяхното физическо или морално износване. 

 
Управлението на активите се базира на съвкупността от следните принципи: 
a) Ценност. Активи съществуват, за да се осигури ценността им за 

организацията и нейните заинтересовани страни. 
Управление на активи се фокусира директно не е в интерес на активите, както 

и за ценността им, която даден актив може да осигури на организацията. Ценността 
(може да бъде материална или не материална, финансова или не финансова) се 
определя от организацията и нейните заинтересовани страни в съответствие с 
целите на организацията. 

Това включва: 
1) ясно формулиране  на целите за управление на активи в съответствие с 

целите на организацията и се определят от тях; 
2) прилагането на подхода към изпълнението на ценността от активите, въз 

основа на управлението на жизнения цикъл; 
3) въвеждане на процеси за вземане на решения, съобразени с нуждите на 

заинтересованите страни и определени, че е ценност. 
б) Съгласуваност. Управлението на активи преобразува целите на 

организацията в технически и финансови решения, планове и дейности. 
Решения за управление на активи (технически, финансови и свързани с 

функционирането) взети заедно, позволяват постигане на целите на 
организацията. 

Това включва: 
1/въвеждането на процесите на планиране и вземане на решения, както и 

изпълнението на дейности на базата на оценката на риска и информация, 
преобразующих целите на организацията в плановете за управление на активи. 

2/ интегриране на процесите за управление на активите с процесите на 
организация в областта на функционално управление на финанси, човешки 
ресурси, информационни системи, логистиката и производството; 

3/ описание, разработване и внедряване на осигуряваща на системи за 
управление на активи. 

c) Лидерство. Лидерството и културата на производството са решаващи 
фактории за реализацията  на ценности. 
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Лидерството и ангажираността на всички нива на управление са необходими 
за успешното създаване, функциониране и подобряване на управлението на 
активи в една организация. 

Това включва: 
1) ясно определяне на ролите, отговорностите и пълномощията; 
2) осигуряване на информираност, компетентност и ангажираност на персонала; 
3) провеждане на консултации относно управление на активи от страна на 

служителите и други заинтересовани страни. 
d) Гарантиране. Управлението на активите предоставя гаранции,че активите, 

ще изпълняват исканите от тях функции. 
Необходимостта от гаранции възниква във връзка с необходимостта от 

ефективно управление на организацията. Гарантирането се разпростира на 
активите, управление на активи и система за управление на активи. 

Това включва: 
1) разработване и внедряване на процеси, които линк необходими функции и 

производителността на активите с целите на организацията; 
2) въвеждане на процеси, гарантиращи наличието на възможности през 

всички етапи на жизнения цикъл; 
3) прилагане на процеси за наблюдение и непрекъснато подобряване; 
4) осигуряване на необходимите ресурси и компетентен персонал за 

демонстрация на гаранции, чрез изпълнението на дейности по управление на 
активи и използването на система за управление на активи. 

Система за управление на активи се използва от организацията за 
ръководство, координиране и управление на цялата дейност по управление 
на активи. Тя може да осигури по-добро управление на риска и да се гарантира 
постоянно постигането на целите на управление на активите. Обаче на всяка 
дейност  по управление на активите може да бъде формализирана посредством 
системата за управление на активите. Например, такива аспекти, като 
ръководство, култура, мотивация, поведение, които могат да имат значително 
въздействие върху постигането на целите на управление на активи, могат да бъдат 
контролирани от организация извън системата на управление на активите. 
Връзката между ключови термини за управление на активи е дадена на фиг.4. 

 
Фиг.4. Взаимовръзка между ключовите термини за управление на активите: УО- 

управление на организацията; УА-управление на активите; СУА-система за 
управление на активите; ПА-портфейл на активите 

УО 

УА 

СУА 

ПА 

Координирана дейност на 
организацията по реализация на 
ценността на активите 

Съвкупност от взаимосвързани 
или взаимодействащи 
елементи за разработване на 
политиката за управление на 
активите,цели на управление на 
активите и процесите за 
достигане на тези цели 

Активи, влизащи в областта на 
приложение на системата за 
управление на активите  
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Система за управление на активи - това е съвкупност от взаимосвързани и 
взаимодействащи елементи на организацията за разработване на политика за 
управление на активи  и процесите, необходими за постигане на тези цели. В този 
смисъл елементите на системата за управление на активите трябва да се 
разглежда като набор от инструменти, които включват: политика, планове, бизнес 
процеси и информационни системи, които са интегрирани за осигуряване на 
гаранции, че дейността по управление на активи ще бъде осъществена. 

Управлението на активите изисква точна информация за активите, но 
системата за управление на активи е повече от система за управление на 
информацията. Управление на активи се пресича с много функции на 
организацията. Самите активи могат също да осигурят повече от една функция и 
се използват от повече от едно структурно подразделение на организацията. 
Система за управление на активи предоставя средства за координиране на 
участието и взаимодействието между тези структурни звена в рамките на 
организацията. 

Създаване на система за управление на активи е важено стратегическо 
решение за организациите. ISO 55001 определя изискванията към системата за 
управление на активи, но не съдържа изисквания за разработване на система. ISO 
55002 предоставя насоките за разработването и използването на системи за 
управление на активите. 

Системата за управление на активите оказва влияние върху  организацията 
като цяло, включително и на заинтересованите страни и външните изпълнители, и 
може да се използва, за комбиниране на различни видове дейности и функции на 
организацията, които  да бъдат управлявани и изолирано. Процесът на формиране 
на система за управление на активи изисква задълбочено разбиране на всичките й 
елементи и политика, планове и процедури, които да се интегрират. 

Изискванията към системата за управление на активи, посочени в ISO 
55001, са структурирани така, че да отговарят на основните принципи за 
управление на активи /фиг.5/: 

- контекст на организацията (ISO 55001:2014, раздел 4; 
- лидерство (ISO 55001:2014, раздел 5); 
- планиране (ISO 55001:2014, раздел 6); 
- инструменти за поддържане (ISO 55001:2014, раздел 7); 
- функциониране (ISO 55001:2014, раздел 8); 
- оценка на резултатите (ISO 55001:2014, точка 9); 
- подобряване (ISO 55001:2014, раздел 10).  
Функциите на системата за управление на активите се изразяват в: 

• Формиране на ценностите на базата на обрудването и нормативно-
справочната информация по неговото обслужване /техническо и ремонтно/;  

• Съставяне на план на мероприятията по техническото обслужване и ремонт 
на оборудването  (ТОРО);  

• Организация на заявките за оборудване и резервни части.Логистика на 
управление на резервните части;  

• Наблюдение за процесите на обслужване и ремонт на оборудването;  
• Контрол на реалните разходи по видове обекти и мероприятия;  
• Фиксиране на главните технологични подходи в работата на оборудването 

/бракуване, престои поради неизправности/;  
• Проиграване на необходимите мероприяти по обслужване на базата на АСУ;  
• Осигуряване на предаване на необходимата информация в отдела за 

отчети;  
• Провеждане на оценки на информацията по ТО и Р и организиране на 

корпоративна отчетност.  
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Фиг.5.Структура на изискванията на ISO 55001:2014 

Фиг.6.Основни подсистеми на системата за управление на активите 
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СУА е една от съставляващите на комплексните системи на корпоративните 

информационни системи и дава възможност: 

 Да се съкратят производствените разходи и стойността на използване на 
производствените фондове; 

 Да се увеличи откупуването на активите; 

 Да се повиши резултативността на планираните ТО и ремонти на 
оборудването; 

 Да се гарантира действеност и безопасност на производството. 
 
На фиг.6 са дадени основните подсистеми на системата за управление на 

активите, а на фиг.7 ролята и задълженията на ръководството в системата за 
управление на активите. 

 

 
 
На фиг. 8 е посочено принципното приложение на цикъла на Деминг в 

системата за управление на активите с нейните елементи, а на фиг.9 е дадена 
йерархията на инструментите за управление на активите. 

 

Фиг.7. Задължения на 
ръководството в системата за 

управление на активите 
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Фиг.8.Цикъл на Деминг 

Фиг.9. Инструменти за управление на активите 
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Ефективните инструменти за управление на активите са: Идентификация и 

оценка на рисковете, свързани с активите; Индекс на критичност на оборудването; 
Индекс на техническото състояние; Надеждностно ориентирано управление на 
активите; Оценка на стойността на жизнения цикъл; Анализ на видовете откази и 
последствията; Формиране на структурата на компетенциите и културата на 
управление на активите; Идентификация, събиране и обработване на данни за 
надеждносттаа на активите; Информационна система за управление на активите.  

 
Типични обекти на целите по ISO 55002 са: Инвестиции в активи; Чиста 

приведена стоимост NPV; Вътрешна норма на печалба IRR; Производствени 
показатели по отношение на плана; Сертификация на СУА; Оценки на 
удовлетворенността на клиентите; Социална репутация; Реагиране на запитването 
на местното общество; Въздействие на активите върху околната с реда; 
Енергетична резултативност на активите; Безопасност и здраве при работа с 
активите; Въздействие на климата (парникови газове); Равнище на сервиза 
Ефективност на активите; Надеждност на активите (време до отказ, време между 
отказите); Себестоиност на продукцията и услугите; Техническо състояние на 
активите; Стоимост на жизнения цикъл; Очаквана производителност на активите 
Стимули за организиране на внедряването на СУА; Подобряване на знанията за 
състоянието на активите; Повишаване на фондоотдаването (на цената на продукти 
на стойност на активите); Повишаване на фондово оруженността (стойност на 
активите към броя на работниците и служителите); Повишаването на 
рентабилността; Планиране намаляване на оперативните разходи; Намаляване на 
технологичните рискове; Подобряване на реакцията при извънредни ситуации 
Повишаване на безопасността и сигурността на активите; Оптимизация на 
числеността на персонала;Увеличаване на срока на експлоатация на оборудването 
;Обосновка на инвестиции; Своевременно актуализиране и оттегляне на 
дълготрайни активи; Бързина на изпълнение на възстановителните ремонти; 
Намаление за излишъка на склад;Намаляване на броя на аварии и престои; 
Осигуряване на съвременно технологично ниво на оборудването; Гарантиранет на 
спазването на нормативните изисквания; Строг контрол на техническата 
документация; Намаляване на времето за престой за ремонтни услуги; 
Демонстрация на социалната отговорност; Подобряване на имиджа на пазара; 
Повишаване на системна устойчивост на бизнеса; Привлекателността за 
инвестиции; Гаранция за стабилност на партньорите; Гаранция за удовлетвореност 
на клиентите; Постигането на равенство или превъзходство над конкурента; 
Повишаване на нивото на доверие на заинтересованите страни; Стимул за 
иновации; Осигуряване на съответствието на законовите изисквания  

 
Използването на интегриран подход за управление на организацията 

позволява на системата за управление на активи на организацията да се формира 
на базата на елементите на системите за управление, като например управление 
на качеството, управление на околната среда, охрана на труда и сигурност, 
управление на риска и др. Формирането на базата на съществуващите системи 
дава възможност за намаляване на усилията и разходите, свързани с разработка и 
поддръжка на система за управление на активи в работно състояние. Това също 
подобрява интегрирането на различни функции и координация на дейността на 
структурните звена на организацията. 
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Организациите, които са приложили интегриран подход за управление, са 
доказали предимствата на интегрирания подход и съкращаване на 
продължителността на изпълнението на всяка нова система. Интегрираният 
подход, освен намаляване на разходите, намаляване на рисковете и улеснява 
сертифициранто на всяка нова система. 

Управление на активи изисква използването на интегриран подход, тъй като 
той засяга много структурни звена на организацията.  

Какви са ползите от внедряване на система за управление на активите? В 
следващата таблица са показании страните и компаниите, които са внедрили 
стандартите ISO 5500X и съответно постиженията, т.е. ефекта. 

Страна / компания Основни постижения. Ефект 

Enel Distribuzione  
Италия 

Нивото на оперативните разходи за 9 години е намалено с 
40% Качеството на електроснабдяването се е повишило за 9 
год. с 67%  

Ирландия  Нивото на оперативните разходи  е намаляло с 10% за 5 год. 
Средният индекс на надеждност на ел.оборудването се е 
увеличил с 19 %, индекс на средната честота на прекъсване 
на системата се е увеличил с 11% за 5 год.  

Великобритания  
nationalgrid  

Съкращаване на персонала с 30 % за 5 години.Намаляване на 
капиталните разходи с 2,5 % за 5 години.  

SKUPINA  
CEZ Чехия  

Икономия на 19% мярката за осветеност за сметка на 
повишаване на производителността на труда  

Испания и Лат. 
Америка  
IBERDBOLA  

Намаляване на капиталните разходи с $50 млн. (10%) за 1,5 
год. 
Намаляване на разходите за услуги - $45 млн. за 1,5 год. 

Система 
за управ-
ление на 
качест-

вото 
Система за 
управление 
безопасността и 
усл. на труд 

С –ма за 
опазване на 
околната 
среда  

С-ма за 
управление 
на активите  

С-ма за 
управление 
на ХХХ… 

Базови 
изисквания на 
системите за 
управление 

Фиг.10. Идеен модел на интегрирана система за управление в организацията 
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След въвеждането на системи за управление на активи в предприятията от 

различни отрасли при техническо обслужване и ремонт на оборудването според 
изследвания консултантската организация на A. T. Kearney са получени следните 
подобрения: 

- Повишаване на производителността на труда за изпълнение на РиТО: 29%. 
- Повишаване коефициента на готовност на оборудването: 17%  
- Намаляване на складовите запаси: 21%. 
- Намаляване на случаите на липса на материални запаси: 29%. 
- Намаляване на аварийните работи: 31%. 
- Намаляване на извънредния труд: 22%. 
- Намаляване на времето за чакане на резервни части: 29%. 
- Намаляване на непланирани покупки на продукти: 29%. 
 
ИЗВОДИ: 
Положителните страни на Системата за управление на активите са: 
- Съкращаване на трудоемкостта на процесите за управление на основните 

фондове; 
- Увеличаване на показателите за готовност на оборудването, повишаване на 

срока на работата му; 
- Осигуряване на планирането на ремонтите и намаляване на времето за 

провеждането им; 
- Увеличаване на продуктивността на работа на ремонтния персонал; 
- Съкращаване на обема на складовите запаси и оптимизация на разходите за 

заявяване и доставяне; 
- Способност да се оценят разходите и ефективността на работата на 

поделенията по осигуряване на работоспособността на оборудването; 
- Методология на управление с помощта на която може да се повиши 

производствената мощ на предприятието, използвайки ИТ, без закупуване на ново 
оборудване. 
 

Литература: 

1. ISO 9000:2005 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary 
2. ISO 9001 Quality management systems - Requirements 
3. ISO 9004 Managing for the sustained success of an organization - A 

quality management approach 
4. ISO 14001 Environmental management systems - Requirements with 

guidance for use 
5. ISO 19011 Guidelines for auditing management systems 
6. ISO 31000 Risk management - Principles and guidelines 
7. ISO 55001:2014 Asset management - Management systems - Requirements 
8. ISO 55002:2014 Asset management - Management systems - Guidelines on the 

application of ISO 55001 
9. IEC 31010 Risk management - Risk assessment techniques 

 

Съкращаване на численоста на персонала с 15 % за 1,5 год.  

Нова  Зеландия  
POWERCO   

Двукратно увеличаване на привлечените инвестиции в активи 
за 8 год., при темп на ръст на тарифата под нивото на 
инфлация.  
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Abstract: Within the organization there is a continuous movement of material asset 
flows and they are accompanied by constant inventory creation. Reserves are created to 
prevent problems associated with varying intensity of streams that interact. 

The aim of the study is to propose a model for optimal distribution of the material 
assets stock between the units of the maintenance service system in the organization. The 
object of the study is an optimization mathematical model, and the subject of the study is 
the justification of the parameters of the optimization model. The reasons that lead to the 
creation of stocks of raw materials, materials and spare items are varied and different in 
nature. They are synthesized and summarized in the report reviewed. 

Keywords: Logistics system, asset management, inventories, mathematical model, 
supply and stock management 
 
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВНИТЕ АКТИВИ МЕЖДУ 

ЗВЕНАТА НА РЕМОНТНО ОБСЛУЖВАЩАТА СИСТЕМА 

 
Невена Иванова 

Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, 
гр. Ямбол, 8602, ул. “Граф Игнатиев“ № 38, e-mail: nevena_venci@abv.bg, 

 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Стандартите от серията  ISO 5500X, публикувани на 15 януари 2014год., 

съответстващa на основния стандарт  ISO 55001:2014, поставя изискванията към: 
 Системата за управление на активите ; 
 Системата за техническо обслужване и ремонт на активите /оборудването/; 
 Система за управление на активите по предметни области,т.е. управление 

на запасите от активи 
 Управление на риска при управление на активите.  
 
2. МЕТОДИ 
В рамките на организацията се наблюдава непрекъснато  движение на 

материалните потоци на активите и те се придружават от постоянно създаване на 
запаси. Резервите са създадени, за предотвратяване на проблеми, свързани с 
различна интензивност на потоците, намиращи се във взаимодействие.  

Целта на изследването е да се предложи модел за оптимално разпределение 
на запаса от материалните активи  между звената на ремонтно обслужващата 
система в организацията. Обект на изследване е оптимизационен математически 
модел,а предмет на изследване е обосноваването на параметрите на модела за 
оптимизация.  

Причините, които водят до създаване на запаси от суровини, материали и 
резервни елементи, са дадени на фиг.1, а на фиг.2. изменението на запасите във 
функция на времето. 
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Нарушаване графика на доставката 

Разходи за оформяне на заявките 

Сезонни колебания в производството 

Вариране на търсенето 

Отстъпки за големи покупки на едро 

Пазарни спекулации 

Причини за създаване на запаси 

Осигуряване на равномерност на 

производството и търговията 

Осигуряване на възможност за 

незабавно обслужване 

Минимизиране на престоите в 
производството 

Опростяване на управлението 

на производството 

 
 

Фиг.1. Класификация на причините за създаване на материални запаси 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг.2. Изменение на запасите във функция на времето 

 
За оптимално разпределение на резервните активи в организацията е 

необходимо да се създаде логистична система за управление на запасите от активи 
в организацията [5-12]. 

Обект на логистиката е съвкупността от материални, транспортни, финансови, 
парични, трудови, информационни и други потоци, посредством които се 
осъществява взаимодействието между обектите на дадена система (фиг.3), а 
предметът е взаимовръзката и движението на потоците във времето и 
пространството от техните първоизточници до крайните потребители. 

  Първоначален  запас 

Q 

 

 

Q0                                  Постоянно             

                                           търсене 

 

                                                               Непрекъснато  

                                                                попълване на  

                                                                запасите 

 

             Мигновено попълване на запаса 

  

              0      t 

    Нулев запас 
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Производствени 
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Материални 

потоци 

Обект 

 на 

логистиката 
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ционни 

потоци 

Финансови 

потоци 

Собствени 
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средства Сервизни 

потоци 

Документи 

на 
магнитен 

носител 

Документи 

на  

хартиен 

носител 

 
 

Фиг.3. Принципен модел на основните обекти в логистиката 
 

Логистична система – това е сложна, организационно завършена 
(структурирана) икономическа система, която се състои от взаимосвързани елементи 
в единен процес на управление на материалните и съпътстващите ги потоци, при 
което задачите за функциониране на тези елементи са обединени от вътрешните 
стратегическите цели на организацията на бизнеса и/или от външните цели.  

 
 Основни елементи  н а 

логистиката 

Логистика на 

снабдяването 
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производството 
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Производство 

1 

Стопанска система  

 

 

Д 

О 

С 

Т 

А 

В 

Ч 

И 

Ц 

И 

 

Съхраня

ване в 

сферата 

на 

снабдяв

ането 

Съхранява

не на 

суровини 

и 

полуфабри

кат 

2 3 n 

Междинно съхраняване на 

незавършена продукция 

Съхраняв

ане на 

готова 

продук-
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ÏÎ

Ò

Т 

Р  
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Е  
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Логистика на 

информацията  

Логистика на 

складирането 

Логистика на 

транспорта 

Логистика на 

запасите 

Допълнителни елементи на 

логистиката 

 
 

Фиг. 4. Структурна схема на  логистичната  система 
 

На фиг.4. е дадена структура на логистична система, която включва основните 
и допълнителни елементи на логистиката. 
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Логистическата система на ремонтното обслужване на машините е показана на 
фиг.5, където са дадени основните елементи на логистиката: логистиката на 
снабдяването, производството и пласмента, а така също и допълнителната 
логистична верига: логистика на информацията, транспорта, складирането и 
запасите [7-12]. 
 

 
 

Фиг. 5. Структура на логистичната система за снабдяване и управление на 
запасите: СРСО - съхраняване на резервни елементи в снабдителската 

организация; СРОФ - съхраняване в РОФ; СРОФП - съхраняване в РОФ на готова 
продукция; ССТ - съхраняване в сферата на търговията 

 
При разпределение на резервните  запаси /елементи, материални активи и др./ 

между звената на ремонтно обслужващата система на оборудването, което по 
същество е не малък материален актив на организацията, може да се постъпи по 
следния начин. Известно е, че активите, които се търсят най-много, т.е. активите с 
най-ниски характеристики на свойството трайност и неголяма стойност трябва да се 
съхраняват колкото се може по-близко до мястото на работа на машините. И 
обратно, запасът от скъпите и рядко търсени активите трябва да се концентрират в 
големи бази. 

Следователно, при обосноваване на оптималното равнище на концентрация на 
запасите или все едно разпределението им между звената на ремонтно 
обслужващата система трябва да се отчитат основно две конкуриращи се един друг 
фактори. Концентрацията на запасите от резервни активите позволява да се намали 
обемът на запаса, но тя води и до увеличаване на престоите на оборудването, 
поради увеличаване на разстоянието между складовете и местата, където работят 
оборудването [12-16]. 

Връзката между средният радиус от склада до местоположението на 
оборудването и радиусът на зоната на обслужване, а средното време за доставяне 
на активите от склада до нуждаещата се от тях оборудване е: 

 

V

R
t g

3

2


, 

където V е средната скорост на доставяне, km/h. 
 
Загубите поради престой на оборудването в състояние на чакане на резервни 

активите се определят по зависимостта:  
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,
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V

nRC
C

np

n




 

където Cnp загубите поради престой, лв./h. 
n - броят /маса / на активите от дадено наименование в машината. 
 
Тогава средният брой заявки за активите, които ще постъпят в склада, 

обслужващ територия с радиус R, е равен на: 
 

,2 nTRL   

където   е средният брой оборудване, работещо на единица площ от 
територията на обслужване. 

Разсейването на разхода на резервни активите относно средната стойност на 

заявките L при пуасонов поток на заявките се характеризира със средно 

квадратично отклонение LS . 
Тогава необходимият запас от резервни активите (q), който би удовлетворил с 

определена вероятност постъпващите заявки, ще бъде:  
 

nTkRkS  .
, 

a броя елементи, или за един вид оборудване 











nT

R

k

R

nTkR

R

S
q 

22

, 

където k е коефициентът, който определя надеждността на удовлетворяване на 
заявките. 

Колкото по-голяма е територията на обслужване от склада и по-висока е 
плътността на оборудването, което работи на нея, толкова по-малък ще бъде 
запасът от резервни активите на единица оборудване. Разходите за поддържане на 
запасите от резервни активите се определя по зависимостта 

 



nT

R

kE
CqECC n

gngz 

. 

За да се намери оптималното равнище на концентрация на резервните 

активите е необходимо да намерим радиуса на обслужване R , при който сумарните 
разходи са минимални, т.е. 

 

.min zn CCC
 

Оттук 

n

T

C

C
VkER

np

g

n
3

2


. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Разработен е математически модел за оптимално равнище на 

концентрацията на резервните активи в организацията. 
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2. Обосновани са параметрите на математическия модел и са предложени 
схеми на логистична система за управление на активите 
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Abstract: Managing production assets is a combination of legal, administrative, financial, 

economic, engineering, and other subject areas of the organization management knowledge 

methodology applicable to both tangible and intangible assets to ensure effective asset management. 

The aim of the study is to develop a mathematical model for optimizing the periodicity of the 

technical use of assets with periodic use. Object of research - assets with periodical use of economic 

organizations, and subject of study are the parameters of the model. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Управлението на активите (инвестиционен мениджмънт), в широк смисъл, се отнася за 

всяка система, която се контролира и притежава ценност за организацията. Това може да се 

отнася както към материалните производствени активи /машини/, така и към здания, 

технологично оборудване и т.н. 

Управлението на производствените активи е съчетание на правни,административни, 

финансови, икономически,инженерни и други предметни области на методологията на 

знанията за управление на организациите, приложими,както за материалните, така и за 

нематериалните активи за осигуряване на ефективно управление на активите. 

Международните стандарти от серията ISO 5500Х:2014 третират ефективното управление на 

активите по следния начин: Ефективното управление на активите, което се осъществява 

от организацията, е изключително важно при реализацията на ценностите /активите/ 

посредством управление на риска и перспективите за това,че да се достигне желаният 

баланс на разходите,риска и производителността. 

Известно е, че едно от направленията, насочено за осигуряване високо равнище на 

управление на техническите активи с периодично използване е разработването и провеждане 

на ремонтно обслужващите работи в периода когато се намира в състояние на готовност за 

използване. В тази връзка целта на изследването е да се разработи математически модел за 

оптимизиране на периодичността на техническото използване на активи с периодично 

използване. Обект на изследване - активи с периодично използване на стопанските 

организации, а предмет на изследване са параметрите на модела. В земеделието към тази 
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група активи са машините, които се използват за прибиране на зърнено-житни, бобови, 

технически и др.култури. Те работят обикновено периодически по 10÷15 дни и след това се 

използват в следващия сезон или в същия сезон, но след 15÷20 дни. От това следва, че 

разглежданите земеделски машини се характеризират с три периода на използване [1;4]: 

период на готовност за използване; период на подготовка за използване; период на 

използване по предназначение. 

През периода на подготовка на машините за използване трябва да се проведат всички 

ремонтнообслужващи въздействия в такъв обем, че да осигурят възможно най-високо 

равнище на надеждност по време на работа в кампаниите, а в периода на използване по 

предназначение да се провеждат несложни профилактични въздействие. 

За критерии на оптимизация на периодичността на профилактичните въздействия () 

използваме средните специфични разходи Ф(), които са сума от следните средни 

специфични загуби: 

 загуби, поради откази с последствие (принудително спиране на работа на полето, 

неизлизане на машините на полето и т.н.) 

 

 ,,.
1

 tPФ
oon

  

 

където Рonе вероятността за откази с последствия; 

  ,t
o

 - математическото очакване на броя на отказите за единична работа, при 

периодичност на профилактичните въздействия . 

 загуби, поради престой на машините за възстановяване на работоспособността им 

поради възникнали откази 
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където tbе средното време за отстраняване на отказите; 

 tp - средното време на работа на машините; 

 k - коефициентът, отчитащ интензивността на работа на машините. 

 загуби, поради престой за регламентирани профилактични работи 
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където tnpе средното време за едно профилактично въздействие, отнесено към един  час 

работа на машините; 

  ,t
np -математическо очакване на профилактичните въздействия за единица   

работа, при периодичност . 
По такъв начин, критерият за оптимизация приема следния вид: 
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Намирането на оптималния срок на провеждане на профилактичните въздействия () се 

извършва от условието за минимум на   minФ . 

Известно е, че ако машините се използват без да се провеждат профилактични 

въздействия  03 Ф , то сумарните загуби ще бъдат 21 ФФФ  , а въвеждането на 

профилактични въздействия ще бъде целесъобразно само, ако с тях се предотврати 
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възникването на значителна част от отказите на машините по време на работа[10-16], т.е. 
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Ако с провеждане на профилактичните въздействия се постига пълно възстановяване 

на машините, а при отстраняване на отказите се извършва само ремонтно въздействие, което 

не изменя потока на отказите, то 

 
 

р

0

р
t

t
k

dtt

t

t
kPФ

npb

on























 . 

 

Тогава, ако приравним производната на  Ф на нула, ще получим 
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От тук, ако приемем, че   taat 10   ще получим 
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От анализа на влиянието на коефициента k върху оптималната стойност на оптималната 

периодичност на профилактичните въздействия върху активите  opt  следва, че с 

повишаване на интензивността на машините, намалява времето за профилактичните 

въздействия и се увеличават загубите поради ремонт или профилактични въздействия. 

Коефициентът k е равен на отношението на средната дневна изработка на машините към 

сумата от средната дневна изработка и чакането на машината в изправно състояние за 

започване на работа[5-10]. 

Коефициентът k може да се изменя в границите  0 <k< 1иk= 1 когато времето за 

безпричинен престой на машините. Увеличаването на времето на престой на машините в 

изправно състояние води до намаляване стойността на коефициента k и позволява да се 

намалят загубите на машините поради престои за ремонт или профилактика. Това е вярно, 

тъй като ремонтните и профилактични работи в този случай могат да се изпълнят по време 

на престоите. 

Въз основа на факторния анализ на параметрите на оптимизационния модел 

установяваме, че с увеличаване на kи tnp оптималната периодичност opt  се увеличава; с 

увеличаване на tb, Pon  и 1a  - opt  намалява.  

При изследване равнището на надеждност на зърнокомбайните Клаас и Джон Диир 

установихме, че рt =8h; tnp=0,4h; 1a =0,15h; Pon=0,06 и tb=0,6h иk=0,7 [4]. Тогава opt =2,54, а 

това означава, че средно 2÷3 пъти дневно е необходимо да се проведе профилактичен 

преглед, който се състои в почистване на въртящите механизми от растителни остатъци, 

прах, почва и др. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработен е математически модел за оптимизиране периодичността на 

профилактичните въздействия на сложни системи с периодическо използване. 
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2. Установена е, оптималната периодичност на профилактичните въздействие на двата 

модела зърнокомбайни. 
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Резюме 

Управлението на запасите от активи заема основно място в моделирането на 

логистичните процеси. Различното естество на активите налага използването на 

специфични подходи за качественото управление на запасите. Въведените стандарти от 

серията ISO 5500X и най-вече основният стандарт ISO 55001:2014 предлагат използването 

на систематичен, работещ и ефективен подход, който да осигурява постоянно подобрение 

и получаване на добавена стойност при управление на активите, разходите, 

производителността и риска. Въпреки че поставят редица изисквания към системите за 

управление на активите, те не дават конкретни насоки за управление на запасите и 

прилагането имв практиката. Това налага извършването на задълбочен анализ на 

съществуващите модели за управление на активите и избор на оптималния обем запаси от 

даден вид материален актив. 

 

Ключови думи: управление на материалните запаси, управление на активите, 

модели за управление, логистични процеси 
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Abstract 

Management of stocks of assets occupies a central place in them odeling of logistics 

processes. Different nature of assets requires the use of specific approaches to quality 

management stocks. The ISO 5500X series standards, and inparticular the ISO 55001:2014 

standard, offertheuse of a systematic, work able and effective approach that delivers continuous 

improvement and added value in asset management, cost, performance and risk. Although they 

set a number of requirements for asset management systems, they do not provide specific guide 

lines for stock management and their implementation in practice. This requires a thorough 

analysis of existing models for asset management and selection of the optimal volume stocks of 

a given type of material asset. 

 

Keywords: inventory management, asset management, management models, logistics 

processes 

 

 

1. Увод  

В рамките на предприятието се наблюдава непрекъснато движение на материалните 

потоци като те са свързани с постоянно създаване на запаси. Въведените стандарти от 

серията ISO 5500X и най-вече основният стандарт ISO 55001:2014 предлагат използването 

на систематичен, работещ и ефективен подход, който да осигурява постоянно подобрение 
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и получаване на добавена стойност при управление на активите, разходите, 

производителността и риска [5,6,7]. 

Резервите се създават за предотвратяване на проблеми, свързани с различна 

интензивност на потоците, намиращи се във взаимодействие. От една страна, обемът на 

поддържаните запаси, необходими за нормалната дейност на дадена фирма е показател за 

ефективността на логистичната система и зависи съществено от техния вид, 

физикохимични качества, мястото им в логистичния процес, от характера на потребление 

и т.н. От друга страна тяхното поддържанее свързано с неизбежни разходи, които 

представляват значителен компонент в състава на логистичните разходи. Това налага 

тяхното оптимално управление [1,8,9]. В практиката съществуват редица теоретични 

модели за управление на запасите, които предлагат решения за конкретен вид активи. 

Цел на настоящия доклад е чрез анализ на съвременните модели за управление на 

запасите от активите да се дефинират условията за прилагане на моделите за управление 

на материалните запаси от активии да се предложи модел за изчисляване на оптималния 

обем запаси от даден вид материален актив. 

 

2. Анализ на типовете системи за управление на запасите на активите 

 

Факторът на случайността оказва влияние върху протичането на логистичните 

процеси и е причина за формирането на запаси. Освен основните запаси на предприятието 

могат да се създават и застрахователни резерви. Те се създават, при условие, че е 

невъзможно да се установи синхрон между входящи и изходящи потоци с помощта на 

основните запаси [2,9,10,11]. 

По своя характер запасите могат да бъдат материални и нематериални като 

подходите при тяхното управление са различни. 

Материални запаси представляватматериални потоци в статично състояние и могат 

да бъдат класифицирани по различни признаци: 

 По мястото в логистичния канал на продукта:материални ресурси; незавършено 

производство; готови продукти; тара; върнати отпадъци. 

 По отношение към логистичната операция: материални запаси (суровини, 

материали, комплектуващи изделия, тара); запаси за търговската мрежа (готова 

продукция и транспортни запаси, съхранявани в складовете за готова продукция). 

 По функционално предназначение: текущи запаси (достигат максимална стойност 

в момента на редовни превози); застрахователни резерви (при окрупнена оценка 

могат да бъдат взети в размер на 50% от текущите запаси); подготвителни запаси 

(при разширяване на асортимента на продуктите); сезонни запаси (зима, лято); 

неликвидни запаси; запаси на държавния резерв. 

 

Чрез управлението на запасите може да се постигнерешаванена задачи, свързани с 

отчитане, систематизация, анализ и оптимизиране на нивата на запасите. За оптимизиране 

на процесите на управлениее необходимо да се познават и изследват закономерностите за 

появата и изразходване на запасите. Запасът е съставен от годни за използване, но не 

консумирани ресурси. Необходимостта от решаване на задачи за наличност се появява 

при условие че, числеността на ресурса може да се регулира.  

Целта на управлението на запаситее те да се поддържат на такова ниво, че да се 

осигурява намаляване на реалните или планираните разходи. 

Постигането на оптимално съотношение на мащаба на производството и запасите е 

една от основните задачи в управлението на запасите. 

Управление на запасите представлява обща задача за всички производствени 

организации и е пряко свързана с разходите за управление на запасите /фиг. 1/. 
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Разходи свързани със запасите

При липса на 
намаление за 

закупуване на едро

При наличие на 
намаление за 

закупуване на едро

Разходи за попълване 
на запаса

Разходи за подготовка 
на заявката

Разходи за подаване на 
заявката

Разходи за приемане 
на заявката

Разходи за 
поддържане на запаса

Алтернативни разходи 

Риск

Разходи за обслужване 
на запаса

Разходи за осигуряване 
на движението на 

запаса

Разходи за 
поддържане на склада

Разходи по закупуване

 

Фиг.1. Класификация на видовете разходи за управление на запасите 

 

Съществуват разнообразни типове системи зауправление на материалните запаси, 

различаващисе поопределени признаци, напр. в зависимост от начина на осъществяване 

наконтрол на наличния запас, в зависимост от характера на търсенето на складирания 

материал, в зависимост от това, кои параметри сеопределят и т.н. [2]. Изборът на 

конкретен модел за управление на запасите се предопределя от характера на основните 

параметри на избраната система за управление като се отчита спецификата на 

конкретните активи. 

 

3. Анализ на системите за управление на запасите  

Характерът на задачата за управление на запасите се определя от подаване и 

получаване на поръчки за определени обеми продукция през определен период от време. 

Има различни подходи при организиране на логистичните процеси за управление на 

запасите, но пред всяка организация, независимо от сложността на системата й за 

снабдяване, стоят въпросите колко и в кой моментда се поръча [1]. 

Определянето на оптималния размер на поръчката се определя чрез минимизиране 

на функцията на общите разходи на системата за управление, които зависят от разходите 

за поръчване и придобиване на активите, разходите за съхранениеи поддържане на 

запасите и разходите от нереализирана продукция, следствие на недостиг. Тези величини 

трябва да се изразят като функция на обема на поръчката, респективно времето между две 

поръчки. 

Определянето на продължителността на периода между две поръчки зависи от типа 

на системата за управление на запасите. При системи с периодичен контрол на 
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количеството запаси, моментът на постъпване на новата поръчка зависи от времето за 

контрол. При непрекъснат контрол, новите поръчки ще постъпват тогава, когато 

количеството на запаса намалява до предварително определено ниво, наречено точка на 

поръчка на запасите. 
 

3.1. Анализ на системите за управлениес фиксиран интервал на доставка 

В този случай, не трябва да се мисли, кога да поръчате, но трябва точно да се 

изчисли обема на поръчката, така че количеството да едостатъчно до следващата доставка 

[3]. Схема на работата при тези системи за управление е показана на фиг.2. 

Изчисляване на размера на поръчката се извършва по следната формула: 

qi = qmax-(qнал+qкр-qизр.дост.), 

където: qi е размерът на поръчката; 

qmax – максималното ниво на резерв; 

qнал – реалният обем на запасите в момента на поръчката,установен при проверка на 

наличността на стоките; 

qкр– критично ниво на резерв 

qизр.дост. – обем на запасите който ще бъде изразходван до момента на доставката на 

поръчката. 

q1 q2 q3

Време

З

а

п

а

с

и

Точки на заявките

qmax

Гарантиран запас qКР

Дефицит

Интервал между заявките Интервал между заявките

q1,q2 и q3 размери 

на повторните 

заявки

t tt

qнал qизр.дост.

 
Фиг.2. Система за управление на запасите с фиксиран интервал на доставка 
 

Предимството на този метод, че не се налага непрекъснат контрол на количеството, 

изразходвани запаси. Установяването на наличността се извършва в момента на поръчка 

на следващата доставка. 

Проблемът при този начин на организация е да се прогнозира търсенето на стоки в 

периода до следващата доставка, тъй като размерът на интервала е строго определен. При 

това е възможно появата на дефицит – период от време, в което ще липсват запаси до 

получаването на следващата заявка.  

За преодоляване на този проблем системите за управление на запасите с фиксиран 

интервал на доставка е добре да се прилагат при наличието на повече от един доставчик, 

което може да намали времето за получаване на доставката. Системата е подходяща за 

използване при постоянно по обем търсене на запасите. 
 

3.2. Анализ на системите за управлениес определен размер на поръчката 

При тази система размерът на поръчката е постоянна величина и повторна 

резервация се прави при намаляване на наличните запаси до определено критично ниво 

(фиг.3). Системата е организирана от избора на размера на партидата, така че да се 

осигурят минимални транспортни разходи за изпълнение на поръчката и за поддържане 

на запасите. При това се предполага, че срокът на изпълнение на поръчката t е постоянен. 
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Разходите за изпълнение на поръчката - това са разходи, възникнали при 

изпълнението на поръчката и са в зависимост от размера на поръчката. Разходите за 

поддържане на запасите обединяват в себе си разходите, възникнали при тяхното 

съхраняване на склад и вероятните лихви на парите, вложени в запаси. 

qопт qопт qопт

Време

З

а

п

а

с

и

Точки на заявките

Периоди на предварения на заявките

t t t

 
Фиг.3. Системи за управление на запасите с определен размер на поръчката 

 

Система за управление на запасите с определен размер на поръчкатаса по-гъвкави 

поради непрекъснатото контролиране на наличностите от запаси и могат да се използват 

при формиране на запаси отстоки, за които търсенето е непостоянно [4]. При това, 

поръчка за нови стоки се подава тогава, когато нивото на резерва спадне до критично 

ниво. Ако това се случи, проблемът е от субективен характер и може да се реши чрез 

автоматизация на процесите на контрол. Доставките се извършват наравни партиди, при 

това периодите от време между доставките могат да бъдат различни. Тази система е 

приложима и при условия, когато доставчикът прилага ограничения за най-малкия размер 

на партидата за доставка.  

Предимство на тази система за организиране на доставките е, че не се налага всеки 

път да се пресмята колко товар е необходим да се поръча. Но трябва да се извършва 

постоянен отчет на наличните стоки и на тази база правилно да се определят точките на 

заявките, което води до допълнителни разходи за осигуряване на постоянен контрол. 
 

3.3.Комбиниран начин на управление на запаса 

Този начин се нарича още метод на ”минимум-максимум“. Това наименование е 

получено във връзка с това,че в нея има две понятия минимален и максимален запас. 

Минималният запас е нивото на запаса, които позволява да се поддържа търсенето при 

постоянно наличие на товари. Максималният запас е нивото,до което е възможно 

попълването на товара веднага след доставката. Размерът на запаса се проверява 

периодично през предварително определени интервали от време, но поръчката не се 

пуска, докато обемът на запаса не падне под едно установено равнище. Точката на 

поръчка се изчислява като се вземат предвид размера на гаранционния запас и очакваното 

търсене през срока на изпълнение на поръчката и контролния период. Съответно 

гаранционният запас се изчислява въз основа на анализ на колебанията в търсенето и 

времето за доставка. 

При този модел доставките могат да се извършват в максимални количества, което 

намалява транспортните разходи. Проблемът е продължителността на времето между 

периодите на контрол. Обикновено той е по-дълъг от разглежданите системи и може да се 

изисква значителен гаранционен запас за осигуряване на нормална работа. Ако нивото на 
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запаса в момента на проверката е малко над точката на поръчката, тогава гаранционния 

запас ще трябва да осигури защита за периода, включващ два контролни периода и срок 

за изпълнение на поръчката. 

На практика комбинираният начин на управление на запаса се предпочита, тъй като 

притежава предимство пред разгледаните по-горе системи. 
 

3.4. Системи за управление чрез определяне на оптималния размер на запаса  

За преодоляване на посочените недостатъци на разгледаните два основни метода на 

управление на запасите е необходимо да се избере друг показател, който ще даде 

възможност за по-голяма гъвкавост при определяне на обема и периода на доставки.  

Възможно решение е използването на метода на Уилсън, който предлага 

изчисляване на оптимален размер на доставката [3], чрез който да се намалят до минимум 

общата сума на разходи за изпълнение на поръчката и съхранение на запасите по 

формулата: 

𝑞0 = √
2. 𝐶1. 𝑄

𝐶2

2

 

където:𝑞0 е оптималният размер на поръчката, бр.; 

𝐶1 – цената за изпълнение на една поръчка, лв., (режийни разходи); 

𝑄 – нуждата от стоково-материални ценности за определен период от време (една 

година), бр.; 

𝐶2 са разходите за поддържане на единица запас, лв./бр. 

Съотношението между разходите за доставка и съхранение на запасите и 

оптималния  обем на доставка е представено на фиг.4. 

q0

C1

C2

Cmin

C,
лв./бр.

Q, бр.O

 
Фиг.4. Системи за управление на запасите чрезопределяне на 

оптималния размер на запаса 

 

Размерът на партидата 𝑞0 е оптимален тогава и само тогава, когато разходите за 

съхранение 𝐶2по време на цикъл Т са равни на разходите 𝐶1.  

 

4. Избор на система за управление на запасите 

Изборът на система за управление за запасите зависи от условията на работа на 

логистичната система и в следващата таблица са дадени кратки указания (табл.1). 



101 

Табл.1. Примерни показатели за избор на система за управление за запасите 

С определен размер на заявката С определено прекъсване между заявките 
(с постоянно ниво на запаса)

Използване на доставчик с ограничен 
най-малък размер на партидата;
Бърза реакция на изменението на 
търсенето.

Издръжките за управление на запасите са 
незначителни;
Действат ограничения свързани с 
товароподемността на транспортните 
средства;
Доставянето на товарите е в установени 
срокове;
Бърза реакция на изменението на 
търсенето. 

 
 

Изборът на една от системите зависи от финансовите показатели и технологии на 

производствения процес, а също така от производствения цикъл, а също и от разходите, 

свързани със запасите. 

 

5. Изводи 

1. Обосновани са условията за прилагане на моделите за управление на 

материалните запаси от активи. 

2. Предложен е модел за изчисляване на оптималния обем запаси от даден вид 

материален актив. 
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Резюме: Към настоящия момент са възприети програмните принципи при 

разпределение и управление на ресурсите за отбрана. За поддържането на малобройна и 

ефективна армия са необходими системни усилия за привеждане на въоръжението и бойната 

техника в съответствие с поставените цели и предвижданите за изпълнение мисии. 

Отбранителните програми са специфичен вид програми, ориентирани към постигане на 

специфичните цели за осигуряване на сигурността на страната.  

В теорията и практиката е установено, че е възможно и необходимо рискът при 

отбранителните програми да бъде управляван. От гледна точка на програмите за развитие на 

въоръжението и техниката рискът може да се анализира като набор от фактори, които 

противодействат на достигането на целите по сигурността; като случайно събитие, чието 

осъществяване би довело до вреди по отношение на поставените отбранителни цели и като 

ситуация на несигурност, при която могат да възникнат няколко или много последствия, от 

които поне едно е нежелателно. 

Рисковете при разработване и изпълнение на проекти за развитие на въоръжението са 

както общи, характерни за всеки иновационен проект от общ характер, така и специфични – 

породени от спецификата на процеса на развитие на въоръжението.   

Процесът на управлението на риска при програмите за развитие на въоръжението и 

техниката се състои в систематично изпълнение на набор от функции: планиране, 

идентификация, анализ, справяне с риска и наблюдение. 
 

JEL: H56. 
 

Ключови думи: риск, управление, програма, проект, програмно управление на 

ресурсите за отбрана. 

 

Увод 

Към настоящия момент в Министерството на отбраната на Република България и в  

Генералния щаб на армията са възприети програмните принципи при разпределение и 

управление на ресурсите за отбрана. Изградена е т.нар. „Интегрирана система за управление 

на ресурсите за отбрана”, която замести установената в средата на 90-те години система, 

наречена „Планиране-програмиране-бюджетиране”. В основата на тези две системи е 

разработването и изпълнението на набор от програми, ориентирани към постигане на 

съвкупността от отбранителни цели. Част от тези програми имат за цел развитие на 

съществуващото въоръжение и придобиване на ново въоръжение и техника. В рамките на 

програмите са разработват и изпълняват конкретни проекти за развитие на въоръжението. 

За поддържането на малобройна, но добре въоръжена и ефективно действаща армия са 

необходими системни усилия за привеждане на въоръжението и бойната техника в 

съответствие с поставените цели и предвижданите за изпълнение мисии. Това изисква 

отделяне на значителни ресурси и усилия. Модернизацията на въоръжението и 

превъоръжаването могат да се разглеждат като непрекъснат процес, съвкупност от сложни и 

комплексни по характер дейности. Въвежданото или модернизираното към момента 

оборудване се очаква да бъде експлоатирано през следващите 20, а в някои случаи и 30 

години. Едновременно с това, българските въоръжени сили трябва да притежават 

необходимия капацитет да осъществяват своите функции съвместно с въоръжените сили на 

други държави, т.е. да притежават оперативна съвместимост с тях. Разработването на 

програми за развитие на въоръжението и бойната техника и изборът на решения за 



103 

разпределение на ресурсите в рамките на програмата изисква поемането на значителни 

рискове. 

В теорията и практиката на развитите индустриални страни е установено, че е 

възможно и необходимо рискът при отбранителните програми да бъде управляван. 

Възможността рискът да бъде управляван се крие във възможността да се предприемат 

съвкупност от действия, които да доведат до намаляване на рисковете или до редуциране на 

загубите при възникване на своевременно предвидени рискови събития. Необходимостта от 

управление на риска е продиктувана от несигурността на бъдещето и вероятността 

ситуацията, която е налице при разработване на програмите, съществено да се промени в 

процеса на тяхното изпълнение. 

Настоящата статия е изградена въз основа на следната логика. Първоначално се 

анализират характеристиките на риска при разработване и изпълнение на програмите и 

проектите за развитие на въоръжението. Въз основа на това се извеждат особеностите на 

управлението на риска при тях. В заключението са правят някои изводи и предложения за 

практиката на управление на отбранителни програми и проекти за развитие на 

въоръжението. 

 

Характеристика на риска при програмите за развитие на въоръжението и техниката 

Системата за управление на ресурсите за отбрана, традиционно наричана „Планиране-

програмиране-бюджетиране” е известна от 1962 г., когато за първи път е въведена в 

Департамента по отбраната на САЩ. Принципите, лежащи в основата на системата, без да 

бъдат специално назовавани така, се прилагат и в отбранителната система на почти всички 

индустриално развити държави. 

Отбранителните програми са специфичен вид програми, ориентирани към постигане на 

специфични цели, свързани с осигуряване на сигурността на страната. Всички финансови 

ресурси, отделени за нуждите на отбраната, трябва да попадат в една или друга отбранителна 

програма. Отбранителните програми са ориентирани към изпълнението на три задачи. 

Първо, те трябва да обвържат целите и мисиите, поставени пред отбранителното стопанство, 

чрез съвкупност от регламентиращи документи (Концепция за национална сигурност, 

Военна доктрина, доктрини на видовете въоръжени сили), отделените за тяхното постигане 

ресурси от бюджета за отбрана и от други източници и действията, които трябва да се 

изпълнят, за да се постигнат отбранителните цели. На второ място, отбранителните програми 

трябва да обвържат действията на структурните единици от всички йерархични равнища по 

такъв начин, че те да се ориентират към постигане на отбранителните цели. На трето място, 

отбранителните програми съдействат за постигане на координация между действията и 

бойните възможности на видовете въоръжени сили. 

Разпределението на ресурсите между отделните програми отразява приоритета на 

целите, поставени пред всяка от тях. Програмите обикновено се структурират на 

подпрограми и програмни елементи. Вътрешното разпределение на ресурсите за дадена 

програма по нейните структурни елементи от своя страна отразява приоритета на подцелите 

от по-ниските равнища на „дървото на целите”. 

Ако се направи обобщение на основния регламентиращ документ за изграждане на 

системата „Планиране-програмиране-бюджетиране” [4, 2000] в Българската армия и на 

някои публикации за опита на въоръжените сили на САЩ, [8, 2001; 9, 2001; 10, 2001] може 

да се приеме, че съществуват четири групи процедури при разработване на отбранителна 

програма: формулиране на програмата, разработване на план за изпълнение на програмата, 

оценка на риска при изпълнение на програмата и оценка и избор на вариант на програмата. 

Тези процедури не се изпълняват последователно във времето, но се намират в пряка 

логическа връзка помежду си. При изпълнението на всяка от процедурите могат да бъдат 

предприети определени действия по управление на техния риск. 

При формулиране на програмата се определят основните изисквания, на които тя 

трябва да отговаря, т.е. дефинира се детайлно какво следва да се постигне с нейното 
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осъществяване. Основните изисквания могат да се разделят на три групи – очаквани 

резултати, изисквания за време и очаквани разходи. Всички изисквания могат да имат 

прагова и целева стойност. Праговата стойност е минимално приемливата стойност, която 

даденият параметър може да приеме, а целевата стойност – желаната стойност, съобразно 

дефинираните цели. Така всички стойности между праговата и целевата са приемливи. 

Очакваните резултати се свързват с основните цели на програмата. Изискванията за 

време включват началото на изпълнението на програмата, моментите, когато ще се вземат 

съществени за нейното изпълнение решения, очакваните моменти, когато се очаква да се 

получават резултатите. При определяне на очакваните разходи трябва да се преценят общите 

разходи за разработване и експлоатация на системата и тяхното структуриране във времето и 

по видове работи. Размерът на разходите се определя въз основа на реалистични 

предварителни преценки. Преразпределението на разходите по програми (в рамките на 

отбранителния бюджет) се допуска само в изключителни случаи, след продължителна 

процедура на анализи и решения. 

Когато се разработва планът за изпълнение на програмата, се определя в детайли 

начинът, по който тя ще бъде осъществена. Планът се разработва, преди да се вземе 

окончателното решение за стартиране на програмата, и се актуализира периодично: преди 

периодичната преоценка на програмата и избора на решение за нейното продължаване или 

спиране; когато се променят условията или когато се промени някой от програмните 

елементи. Планът дефинира програмната структура, основните елементи от оценката на 

риска на програмата, оценката на разходите за нейното изпълнение, конкретните 

управленски действия при нейното изпълнение, разпределението на управленските функции 

между изпълнителите. 

При разработване на програмната структура отделните работи, необходими за 

осъществяване на програмата последователно се декомпозират на елементи и поделементи. 

Така се образува своеобразна йерархична структура от работи, като съвкупността от работи 

на по-ниското равнище определя съдържанието на работата от по-високото равнище. 

Определянето на необходимите работи се осъществява след анализ на информацията за 

минали програми и проекти, и като се използва опитът на експерти, участвали в 

осъществяване на минали програми и проекти. Като резултат от дефиниране на програмната 

структура се създава пълен списък на работите, необходими за постигане на поставените 

цели. След подготовката на този списък се определя последователността на изпълнение на 

всяка работа. Необходимо е да се определи кога е възможно да започне изпълнението на 

всяка от работите по отношение на изпълнението на другите работи. Едновременно с това се 

определя кои работи могат да се изпълняват паралелно и кои – последователно.  

Анализът на програмния риск включва поредица от действия, насочени към 

идентификация на рисковите събития и контролиране на риска. По-подробно анализът и 

управлението на риска ще бъдат разгледани по-долу. 

Програмите могат да се разработят в няколко алтернативни варианта, различаващи се 

по комбинацията от използваните ресурси, различното разположение на отделните работи 

във времето, различното време за постигане на целите, различния размер на общите разходи 

и различния риск.  

От гледна точка на разработването и изпълнението на програми за развитие на 

въоръжението и техниката рискът може да се анализира от три позиции. На първо място, 

рискът може да се възприеме като набор от фактори, които противодействат на достигането 

на целите по сигурността. В процеса на функциониране на отбранителното стопанство се 

срещат определени фактори, които въздействат срещу постигането на целите или 

възпрепятстват осъществяването им. Тези фактори могат да бъдат или да не бъдат резултат 

от нечии активни, целенасочени действия. Този вид заплаха може да затрудни постигането 

на определени цели или да спре процеса на тяхното постигане. Преодоляването на риска в 

този случай изисква целенасочени усилия и разход на ресурси. 

Разглежданият от тази позиция риск пряко се свързва с определена цел или с 
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определени цели по сигурността. Даден набор от фактори може да се разглежда като риск 

само по отношение на налични цели. При липса на конкретна цел, на която факторите да 

противодействат, същите фактори вече не са рискове. 

На второ място, под риск може да се разбира случайно събитие, чието осъществяване 

би довело до вреди по отношение на поставените отбранителни цели. От тази гледна точка 

рисковете могат да се оценяват по два фактора – вероятност събитието да се случи и размер 

на потенциалните вреди. Тези два фактора могат да се оценяват преди всичко субективно. 

Докато при оценка на вероятността може да се търси количествен измерител (отново 

оценяван субективно), то потенциалните вреди при възникване на събитието невинаги са 

количествено измерими. Ако евентуалната вреда се изразява в загуба на хора, материални 

ценности, финансови загуби и др., може да се определят (почти винаги субективно) 

стойностите на измерителите – брой човешки жертви, стойност на унищожените материални 

ценности, размер на финансовите загуби. Съществуват обаче вреди, които не могат да бъдат 

измерени количествено – например загуба на чувството за сигурност в гражданите, 

намаляване на доверието към България като към страна с развита демокрация и др. В такива 

случаи единствената възможност за оценяване на потенциалните вреди е ранжиране на 

възможните рискови събития според субективно оценения размер на негативния ефект, в 

случай че те се осъществят. Едновременната оценка на вероятността за настъпване на 

събитието и потенциалния размер на вредите дава възможност за преценяване на 

интензивността на риска от това събитие.  

Интензивността на риска се оценява по отношение на целите. Очакваните събития се 

определят като рискови или не в зависимост от това дали влияят и доколко биха могли да 

повлияят върху постигането на поставените отбранителни цели. 

На трето място, под „риск” се разбира ситуация на несигурност, при която могат да 

възникнат няколко или много последствия, от които поне едно е нежелателно. Съгласно тази 

дефиниция рискът се свързва с несигурността.  Ако например при дадена ситуация е 

сигурно, че ще се понесат някакви конкретни вреди, тогава по смисъла на това определение 

не говорим за ситуация на риск. 

За да съществува риск от тази гледна точка, е необходимо да са налице следните три 

условия: източник на риск – опасност; експониране (изложение на опасността) – процес, при 

който хората и материалните ценности се намират в контакт с опасността; процес, при който 

изложението на опасността създава неблагоприятните последици. Тези три условия 

дефинират интензивността на риска, чрез определяне на вероятността за възникване на щети 

и размера на щетите. 

Начинът, по който хората и обществото възприемат риска е четвърто условие за 

съществуване на риск. Така се оформя т.нар. рискова верига: опасност,  експониране, 

резултати, оценка. 

Опасности се крият във всяка една човешка дейност. Една система може да е опасна 

ако дори един неин елемент крие опасност. Най-значителни източници на опасност са 

системите, в които се съдържа комбинация от опасности. Наличието на опасност не означава 

непременно, че тя ще създаде риск. Необходимо е да е налице някакъв механизъм, чрез който 

хората или стойностните обекти да бъдат изложени (експонирани) на заплахата. 

Експонирането на опасността създава риск, ако опасността има потенциала да генерира 

неблагоприятни последици. Неблагоприятните последици могат да включват финансови 

загуби, човешки жертви или наранявания, замърсяване на околната среда и др. Размерът на 

неблагоприятните последици е във функция от условията на експониране и характеристиките 

на обектите, които са експонирани на заплахата. В някои случаи експонирането на 

значителна заплаха може да не доведе до сериозни неблагоприятни последици, ако 

експонираният обект е по-слабо податлив на заплахата.  

Рисковете могат да бъдат чисти или спекулативни. Чистият риск се дефинира като 

ситуация, при която са налице само възможности за щети или липса на щети. С други думи, 

възможните резултати при дадено съчетание на обстоятелства са само негативни (щети) или 
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неутрални (липса на щети). Примери за чист риск са: загуба на имущество при пожар, 

наводнение, мълния, земетресение.   

Спекулативният риск се дефинира като ситуация, при която са налице възможности 

както за отрицателен, така и за положителен ефект. Например при закупуване на акции от 

пазара на ценни книжа съществува вероятност да се спечели, ако акциите повишат пазарната 

си цена, или да се загуби, ако цената им спадне. Други примери за спекулативен риск са: 

инвестиране в реални активи, предприемане на собствен бизнес. 

Процесът на развитие на въоръжението и техниката се осъществява в среда с висока 

степен на неопределеност. Едновременно с това повечето от действията за модернизиране на 

въоръжението и превъоръжаването изискват големи количества инвестиционни разходи. 

Поради тези причини процесът на развитие на въоръжението е в значителна степен рисков. 

На оценката и управлението на риска се отдава особено значение. За да може адекватно да се 

реагира на вероятни рискови събития и да се ограничи вредата от тяхното евентуално 

настъпване, е необходимо да има яснота относно това кои са възможните източници на риск 

и кои са областите, в които рисковите събития могат да повлияят негативно. В зависимост от 

източниците на риск и областите на влияние могат да се различат следните аспекти на риска: 

технически риск, операционен риск, производствен риск, риск по експлоатация и поддръжка 

на системата, риск по разходи, риск по време, програмен риск, управленски риск, финансов 

риск и политически риск [11]. 

Техническият риск обикновено се свързва с вероятността да не се постигнат онези 

технически параметри на модернизираната или проектираната система въоръжение, които се 

изискват или които са отразени в предварителните планове. Проектирането на една нова 

система изисква продължително време, през което определени нови технически решения 

могат да остареят. От друга страна, изискванията за ограничаването на някои физически 

параметри на системата – като тегло, размери и др., могат да доведат до допълнително 

увеличаване на техническия риск. Конкретните характеристики и измерители на 

техническите рискове зависят в голяма степен от типа на системата. 

Операционният риск се определя от това доколко системата може да функционира 

заедно с други системи при изпълнение на съвместни действия. Например една зенитно-

ракетна система трябва да бъде в много висока степен съвместима с комуникационната 

система, по която тя ще получи данни за евентуална противникова атака и за дефиниране на 

целите за поразяване. Липсата или недостатъчната съвместимост между двете системи биха 

довели до нулев или незадоволително нисък боен потенциал на тези системи, независимо от 

техните може би отлични индивидуални бойни характеристики. След приемането на 

България в НАТО от съществено значение е наличието на оперативна съвместимост между 

използваните в нашата армия системи въоръжение и тези, използвани в страните от Алианса. 

Такава съвместимост е важна не само за успешно провеждане на съвместни мисии, но и за 

възможността за ефективно логистично осигуряване. 

Производственият риск се определя от възможностите за произвеждане на новата 

система въоръжение или за модернизиране на усъвършенстваната система. Факторите, от 

които се определя равнището на производствения риск, са: наличие на достатъчен 

производствен капацитет, производствен опит, необходими суровини и други ресурси, 

организация на производството и кооперираните доставки. Счита се, че в съвременни 

условия съществува тенденция към намаляване значението на производствения риск за 

сметка на увеличаване на дела на операционния риск и риска по експлоатация и поддръжка 

на системата. В България обаче този аспект на риска е с висока относителна тежест поради 

разрушените производствени връзки между предприятията от отбранителната индустрия и 

недостатъчната налична информация относно реалните производствени възможности на 

потенциалните доставчици на въоръжението. 

Рискът по експлоатация и поддръжка на системата се определя от това доколко 

рационално системата може да бъде използвана по предназначението си и доколко 

ефективно може да бъде поддържана в работоспособно състояние. Този аспект на риска е в 
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зависимост от две групи фактори. Първата се свързва с възможностите за експлоатация на 

системата – доколко тя е в състояние да изпълнява проектните функции и доколко 

персоналът е в състояние да я обслужва и управлява. Тази група фактори се определя от 

конструктивните характеристики на системата, от качествата на документацията за нейната 

експлоатация, равнището на квалификация на обслужващия персонал и възможностите за 

осигуряване на необходимите за експлоатация материали и консумативи. Втората група 

фактори определя доколко ефективно системата може да бъде поддържана в работоспособно 

състояние – качествата на плановете за ремонт, квалификацията на ремонтния персонал, 

наличието и качествата на ремонтното оборудване и съоръжения, възможностите за 

осигуряване на резервни части.  

Рискът по разходи и рискът по време обикновено се разглеждат във взаимна връзка. 

Първият аспект се определя от вероятността предвидените в програмата разходи за 

изграждане или модернизиране на системата да бъдат изразходвани, без да се достигне до 

изискваните характеристики на системата, т.е. без да бъдат постигнати целите. Рискът се 

увеличава поради голямата продължителност на проектите за модернизиране, скоростта и 

слабата възможност за предвиждане на промените в средата. В България няма достатъчно 

опит по отношение на използване на методите за оценка и прогнозиране на бъдещи разходи. 

Не е налице и достатъчно развита база от данни за размера на разходите на фактически 

изпълняваните дейности към момента и в миналото. Поради тези причини е необходимо да 

се обърне особено внимание на риска по разходите и да се предвиждат достатъчно 

ефективни действия за неговото снижаване и елиминиране. 

Рискът по време се определя от вероятността да не се достигне до изискваните 

характеристики на системата в предвиденото време. Причини за закъснението могат да бъдат 

недостатъчно точното прогнозиране на продължителността на отделните работи, 

неточностите при планиране на съчетанието на работите във времето, промените в 

условията, промените в изискванията, необходимостта от повторение на дадена работа 

поради недостигане на предвидените резултати и др. При отчитане на риска по време и по 

разходи трябва да се отразява наличието на връзка между размера на разходите и 

изпълнението на работите във времето. Определени закъснения могат да бъдат 

компенсирани с цената на допълнителни разходи – възлагане на поръчки на подизпълнители, 

наемане на допълнителен персонал, закупуване на допълнително оборудване.  

Програмният риск се определя от вероятността за възникване на нарушения при 

изпълнение на програмата или проекта поради външни за тях причини. Такива причини 

могат да бъдат решения на висшестоящи управленски органи, които оказват пряко влияние 

върху изпълнението на програмата или неочаквани и неблагоприятни събития, които влияят 

върху изпълнението й. В по-широк план управленският, финансовият и политическият 

аспект на риска също могат да се разглеждат като елементи на програмния риск, но поради 

особеното им значение те обикновено се представят и анализират поотделно.  

Управленският риск се свързва със установения стил на управление и лидерство при 

изпълнение на работите. Резките поврати при изпълнение на работите, честите промени в 

организационната или управленската система, недостатъците на психологическия климат в 

екипа водят до по-висока интензивност на риска в този аспект. 

Финансовият риск се свързва с възможностите за осигуряване на необходимите ресурси 

за изпълнение на програмата или проекта. Обикновено финансирането се осъществява от 

няколко източника, които участват с различен относителен дял. Несигурността от 

получаване на парични средства в необходимия момент, дори по един от източниците, 

обикновено води до нестабилност и по отношение на другите източници. Забавянето на 

плащанията от своя страна означава забавяне на изпълнението на работите и неминуемо до 

увеличаване на общите разходи. 

Политическите рискове се пораждат от вероятността за промяна на политическата 

ситуация, при което се променят политическите приоритети и поставените политически 

цели. Такива промени могат да доведат до съществени изменения в системата от 
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отбранителни цели и съответно – до промяна в критериите и техния приоритет при оценка на 

алтернативи и избор на решения за модернизация и превъоръжаване. Много често такива 

промени довеждат до изоставяне на недовършени проекти, коренна промяна в изискванията 

към проектите или съществени промени в размера и начина на финансиране.  

 

Характеристика на риска при проектите за развитие на въоръжението и техниката 

Изпълнението на някои от отбранителните програми изисква част от действията, 

предвидени в тях, да бъдат изпълнявани във вид на проекти – например разрешаване на 

приложен научен проблем, свързан със сигурността и отбраната, разработване на нов тип 

оборудване при реализиране на нововъзникнала научна идея, разработване на проект за 

модернизиране на съществуващо въоръжение или оборудване, производство на вече 

произвеждан или нов вид въоръжение или оборудване и др. В рамките на общите разходи за 

изпълнение на програмата се предвиждат разходи за разработване и изпълнение на тези 

проекти. 

Световната практика е доказала, че действията за развитието на една организация се 

управляват най-рационално чрез разработване и изпълнение на проекти. В най-общ план 

един проект представлява съвкупност от действия, при които човешките, материалните и 

финансовите ресурси се организират по специфичен начин, за да бъдат постигнати 

определени количествено измерими и качествено оценявани резултати при ограничение на 

времето и разходите. 

Съществуват три алтернативи за изпълнение на подобни проекти: използване на 

собствен изследователски и друг потенциал и изпълнение на проекта от вътрешни за 

Министерството на отбраната звена; цялостно възлагане на изпълнението на проекта на 

външни изпълнители (аутсорсинг) и комбинирана алтернатива, при която една част от 

действията се извършват от собствени звена, а друга се възлага на един или няколко външни 

изпълнители и подизпълнители. 

Независимо от източника на идеята, т.е. от характера на екипа, разработил проекта – 

кандидат, той трябва да отговаря най-малко на следните изисквания: 

* Да отговаря на формалните изисквания и ограничителните условия, дефинирани в 

регламента, разработен от Министерството на отбраната. 

* Изпълнението му да бъде насочено към постигане на определена цел (цели) на 

програмата, с други думи да съответства на формулираните приоритети. 

* Да съдържа достатъчно информация за: проектните действия, тяхното разпределение 

във времето, необходимите ресурси и персонал, очакваните резултати. 

* Да дава възможност за оценяване по формулираните в регламента на 

Министерството на отбраната критерии, включително и по критерия „риск”. 

* Да дава възможност за сравнение между отделни проекти и тяхното подреждане 

съобразно приоритетите. 

Изпълнението на проектите се осъществява чрез разработване и изпълнение на 

дейности, формиращи т.нар. проектен жизнен цикъл. Жизненият цикъл представлява набор 

от основни дейности, съчетани със система от фазови контролни точки, в които се вземат 

ключови управленски решения по проекта. Основните дейности включват: определяне на 

целите на проекта, избор на предпочитана алтернатива, оценка на разходите, разработване на 

план за осъществяване на проекта и проектна структура, планиране и управление на 

системата от договори, разработване на проектния бюджет, планиране на изпитванията, 

планиране на оперативната съвместимост с други оръжейни системи, формулиране на 

критерии за вземане на управленските решения във фазовите контролни точки, разрешаване 

на техническите проблеми. 

Някои по-големи проекти за развитие на въоръженията, осъществявани от 

Министерството на отбраната, могат да продължат повече от 10 години. През този период, 

освен ключовите решения за стартиране на проекта, на всяка от следващите фази се вземат и 

цяла серия от управленски решения, ориентирани към разрешаване на разнообразни 
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технически проблеми и проблеми, свързани с контактите с бизнес средата. 

Жизненият цикъл на някои от проектите, които не са ориентирани към разработване на 

ново оборудване, а към модернизиране на съществуващи системи, или при които се 

използват съществуващи технологии, могат да не включват всички изброени фази. 

Необходимо е при всеки конкретен случай структурата на жизнения цикъл да бъде 

адаптирана към специфичните условия на проекта. Това изисква значителни управленски 

умения и практически опит. 

Към разработване на проекти се пристъпва, когато е налице достатъчен набор от идеи, 

за които има предварителна оценка, че са приемливи. Една идея със значителен потенциал за 

успех може да се провали поради недостатъчно прецизно планиране и организиране на 

нейното осъществяване. Разработването на един проект означава предварително определяне 

на начина, по който ще бъдат постигнати целта или целите на проекта. Общите рискове при 

разработване и изпълнение на такива проекти се пораждат от разнообразни причини: 

 Процесът на развитие на въоръженията изисква развойна и внедрителска дейност. 

Това означава трансформиране на научен продукт в реален обект. Сам по себе си научният 

продукт съществува като определено количество информация върху физически носител. 

Резултатът от тази дейност е фактическото осъществяване на определен процес (напр. 

производство на нов продукт, нова технология).  

 Проектът се осъществява на границата на две коренно различни сфери на човешката 

дейност – сферата на науката и сферата на материалното производство, които съществено се 

различават една от друга (по характера на познанията и начина на мислене на работещите, 

характера на дейностите, които се осъществяват и т.н.).  

 При изпълнение на проекта е необходимо съчетаване на дейности с изцяло 

творчески характер и дейности, при които е необходимо напълно прагматично мислене. 

 Проектите по правило изискват значителни инвестиционни разходи, които са с 

рисков характер и по правило без финансова възвръщаемост.  

 При изпълнение на проектите вземат участие различни организации. В практиката 

на нашата страна се приема, че в този процес участват възложител, изпълнител и 

производител. В много случаи в практиката една фирма осъществява едновременно ролята 

на възложител и на производител. Понякога, когато фирмата реализира иновационния 

процес чрез собствените си звена, тя е едновременно възложител, изпълнител и 

производител. 

Специфичните рискове при разработването и изпълнението на проектите за развитие на 

въоръжението и техниката обикновено се групират на рискове по време, по разходи и по 

степен на изпълнение. Рисковете по време се пораждат от вероятността да не се постигнат 

проектните цели за предвиденото в проекта време. Причини за това могат да бъдат 

недостатъци при планирането на проекта, непредвидено забавяне в изпълнението на някои от 

работите, недостатъчна координация, липса на конкретни ресурси и др. Рисковете по разходи 

се пораждат от вероятността да не се реализират програмните цели с предвидените 

финансови средства. Причините отново могат да бъдат свързани със слабости при 

планирането на проекта, непредвидени промени в цените на стоки или услуги или 

нерационално управление на наличните ресурси. Рисковете по степен на изпълнение се 

пораждат от вероятността да не се осъществят проектните цели – например 

новоразработваното въоръжение да не достигне желаните технико-експлоатационни 

характеристики или да не бъдат удовлетворени формулираните оперативни потребности на 

въоръжените сили.  

 

Особености на управление на риска при програмите за развитие на въоръжението 

и техниката 

Някои автори се обединяват около идеята, че процесът на управлението на риска при 

програмите за развитие на въоръжението и техниката се състои в изпълнение на следните 

функции: планиране, идентификация, анализ, справяне с риска и наблюдение [14, 2003, с. 7]. 
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Когато се планира управлението на риска, се определят в детайли онези действия, 

които ще се предприемат за управлението му при разработване и изпълнение на програмата, 

уточняват се изпълнителите на действията, разпределението на отговорностите и 

необходимите разходи. Планирането на управлението на риска се извършва съгласувано с 

разработването на отбранителните програми и на проектите за развитие на въоръжението. 

При разработване на отбранителните програми е необходимо да се идентифицират 

очакваните рискови събития, които могат да повлияят върху интензивността на риска и 

спрямо които трябва да се предвидят действия за реакция. Едновременно с това при 

планирането се определят конкретните действия и процедури за изпълнение на останалите 

функции по управление на риска, чието място трябва да бъде намерено в съответната 

отбранителна програма. Подобни действия по планирането се предвиждат и при 

разработване на конкретни проекти за развитие на въоръжението.  

При идентификация на риска се дефинират онези области и възможни събития, които 

могат да бъдат източници на риск. За тази цел могат да се използват различни подходи. 

Възможно е например да се направи анализ на структурата на работите, залегнала в 

съответните отбранителни програми и проекти. Въз основа на анализ на всеки структурен 

елемент, експертите са в състояние да определят в кои случаи е възможна появата на рисково 

събитие. След като се състави списъкът с възможните рискови събития, се пристъпва към 

анализ на риска. Друг подход за идентификация е проучването на всички технически 

области, които са свързани с изпълнението на програмата или проекта. При третия подход се 

проучват онези критични области, които са от най-съществено значение за успеха или 

неуспеха на програмата или проекта – динамиката на заплахите, спрямо които е ориентирана 

програмата или проекта, параметрите на изискванията, въз основа на които те са 

разработени, проектните работи при създаване на нови системи въоръжение, системата и 

процедурите за тестване на готови образци, процесът на производство на новите системи, 

осигуряването на финансиране и др. И при трите подхода целта е да се определят онези 

области и събития, които могат да доведат до закъснение в изпълнението на работите (риск 

по отношение на времето), до увеличаване на разходите по изпълнението на програмата или 

проекта (риск по отношение на разходите), и невъзможност да се постигнат предвидените 

резултати от изпълнението на програмата или проекта (риск по отношение на резултатите). 

Анализът на риска представлява систематична процедура за изследване на рисковите 

събития, при което се определят: 

 вероятността за поява на събитието; 

 размерът на очакваните вреди и сфери на въздействие, в случай че събитието се появи; 

 взаимната връзка между възможните рискови събития, очакваните взаимни влияния, 

ако възникнат едновременно две или повече събития; 

 подреждането на рисковите събития по приоритет, при което се отчитат 

интензивността на риска, асоцииран със съответното събитие, и приоритетът на 

целите, върху постигането на които то би могло да повлияе. 

Справянето с риска включва избора и изпълнението на такива средства, които могат да 

доведат до намаляването му или до редуциране и елиминиране на вредите от рисковите 

събития. Конкретните средства за справяне с риска могат да бъдат: контролиране, избягване, 

приемане и трансфер на риска. 

При контролиране на риска стремежът е не да се премахнат източниците на риск, а да 

се редуцира неговата интензивност. Това може да стане или чрез намаляване на вероятността 

за възникване на рисковите събития, или чрез намаляване на вредите, ако те възникнат. В 

конкретен план контролирането на риска може да се постигне чрез: избор на по-ниско 

рискови технически и технологични решения, използване на вече доказали приложимостта 

си и стандартизирани решения, ускорено разработване и тестване на прототипа, тестване на 

системните компоненти на по-ранни етапи от разработването и др. 

Избягването на риска означава да се вземат такива решения, при които се премахват 

източниците на риск и интензивността на риска се намалява до приемливо равнище. При 
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приемането на риска не се предвиждат някакви специални действия за контролирането му, а 

при планирането на програмата или проекта се отделят повече финансови и времеви резерви. 

Трансферът на риска е насочен към неговото разпределяне между отделни структурни 

единици. Разпределянето може да бъде между две или повече дирекции в Министерството на 

отбраната или между Министерството на отбраната и външна организация. Например рискът 

от увеличаване на разходите за конструиране на нова оръжейна система може да се 

разпредели между Министерството на отбраната и основния изпълнител чрез включване във 

възложителния договор на клауза за солидарно поемане на допълнително възникналите 

разходи. Според съществуващото законодателство няма възможности за трансфер на част от 

рисковете чрез външно застраховане. 

Наблюдението на риска има за задача да установи доколко планираните действия за 

управление на риска постигат предвидения резултат, кои от предвидените рискови събития 

възникват реално, появяват ли се нови вероятни рискови събития, налага ли се да се 

преразглежда установената процедура за оценка на риска. Системата за наблюдение трябва 

да бъде организирана по такъв начин, че да е в състояние да сигнализира предварително за 

поява на проблеми, така че да е възможна адекватна и ефективна реакция. 

 

Заключение 

Към настоящия момент в значителна степен е налице разбиране относно 

необходимостта от разработване на методически документи, регламентиращи оценката и 

управлението на риска при отбранителните програми. В структурите на Министерството на 

отбраната и в Генералния щаб е натрупан достатъчно практически опит и са налице кадри с 

необходимите познания, които могат да създадат подобни документи с достатъчно качество. 

За успешното въвеждане на системата за управление на риска при отбранителните 

програми е необходимо ръководителите на всички управленски равнища да възприемат 

нуждата и ползите от нея. Едва тогава може да се пристъпи към разработване на стратегията, 

основните принципи, правила и механизми за управление на риска. Считам, че е 

целесъобразно да се разработи единна методология за управление на риска при всички 

отбранителни програми. Обаче методиките за оценка и изпълнение на функциите по 

управление на риска трябва да са индивидуални за всяка програма. Като най-важни 

аргументи в полза на такова твърдение могат да се изтъкнат: съществените различия в 

областите, където се очаква възникване на рискови събития при отделните отбранителни 

програми и оттук – различия в характера на рисковете, различия в подходите и методите за 

измерване на риска, различие в начините за изпълнение на функциите по управление на 

риска. 

При регламентиране на процедурите за оценка на риска, трябва да се акцентира върху 

експертните методи, а количествено ориентираните да се използват преди всичко за 

обобщаване на експертните мнения и стимулиране на творческото мислене на експертите. 
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ДЖИ СИ АР   ЕООД  

Представяне на компанията 

 

- Основана през 1995 г. като Дружество с Ограничена Отговорност (ООД) със 
съдружници “Риск Инженеринг” ООД и Gi lbert Commonwealth International Ltd. като 
напълно независима компания, собственост на българско юридическо лице (51%) и 
американско юридическо лице (49%);  
- С Решение № 5/22.05.2007г. на  Софийски Градски Съд Gi lbert Commonwealth 
International Ltd. прехвърля своите дялове на “Риск Инженеринг” АД и дружеството  се 
пререгистрира като Еднолично  дружество с ограничена отговорност, изцяло 
собственост на “Риск Инженеринг” АД;  
- От 30 ноември 2016 г. „Риск Инженеринг” АД прехвърля дружествения капитал на 
Богомил Манчев и той става едноличен собственик на капитала на дружеството. 
Дружеството не променя предмета на дейност. 
- Понастоящем има  37 души персонал, в това число специалисти в областта на топло- и 
ядрена енергетика, електротехника, строително инженерство, физика, икономика и 
други, един от които доктор и петима  със следдипломна  квалификация; 
- Поддържа  контакти с научно-изследователски и развойни институти, както и с 
промишлени предприятия в рамките на Източна и Западна Европа и САЩ;  
- Сертифицирана  по ISO 9001:2000 през 2003 г., сертифицирана  по ISO 9001:2008 през 
2009 г.,и пресертифицирана през 2012 г.  и 2015 г.; 
- През май 2018 г. сертифицирана по ISO 9001:2018; през юли 2018 – сертифицирана  по 
SA8000:2014 „Социална  отговорност“.  
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Организационна структура на ДЖИ СИ АР ЕООД 

От м. март 2018г. Джи Си Ар ЕООД разширява предмета на дейност , като включва: 

• Научно-изследователска, проучвателна, проектантска, инженерингова и 
консултантска дейност  в областта на енергетиката;  

• Технико-икономически оценки и анализи на енергийни обекти; Детерминистични 
и вероятностни анализи и оценки на безопасност  на всички видове енергийни 
обекти; Оценки и анализ на радиологичните последствия, включително 

радиационна защита;  

• Рехабилитация, проектиране, доставка, изграждане, пусково-наладъчни работи, 
пускане в експлоатация, експлоатация, техническа поддръжка и извеждане от 
експлоатация на енергийни обекти;  

• Проектиране, доставка, изграждане, пусково-наладъчни работи, пускане в 
експлоатация и техническа поддръжка на електроразпределителни мрежи 
високо, средно и ниско напрежение; Проектиране, доставка, изграждане, 

пусково-наладъчни работи, пускане в експлоатация и поддръжка в ЯЕЦ, ТЕЦ, 
ВЕЦ, ВЕИ, когенерация и други;  

• Транспортно, промишлено, гражданско и хидротехническо строителство; 
Проучване, проектиране, изграждане, експлоатиране, модернизация и 
поддръжка на хидроенергийни обекти;  
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 Изготвяне на експертизи и консултантски услуги в областта на енергетиката; 
Обучение и трансфер на ноу-хау в областта на енергетиката; 

 Разработване и изпълнение на проекти свързани с управление на околната среда 
и отпадъците, оценка на въздействието върху околната среда; 

  Разработване и внедряване на специфични програмни продукти и 
информационни системи; Разработка на автоматизирани системи за управление 
на производството; Разработка и поддръжка на симулатори за ядрени и 
топлоелектрически централи;  

 Вътрешно и външнотърговска дейност ;  

 Извършване на преводи от български на чужди езици и от чужди езици на 
български език (преводаческа дейност);  

 Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на 
строителен надзор (след получаване на лиценз);  

 Извършване на обследване за енергийна ефективност  на предприятия, 
промишлени системи и сертифициране на сгради (след получаване на лиценз); 

  Производство и търговия с енергия произведена от възобновяеми и други 
източници (след получаване на лиценз);  

 както и всякакви други сделки, които не са забранени от закона. 
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Обхватът на дейностите, за които „Джи Си Ар“ ЕООД защитава сертификат 
за съответствие с ISO 9001:2008, преминава пресертификация в съответствие 
с изискванията на ISO 9001:2015 и сертификация по стандарт SA8000, 
включва следните дейности:  

 Инженерингови услуги – проектиране и управление на проекти и пускане 
в експлоатация; 

 Рисково ориентирано техническо обслужване и ремонт; 

 Проекти, свързани с управление на околната среда и отпадъците; 

 Прилагане на технологии за енергийна ефективност; 

 Поддържащи дейности за разработване на информационни системи и 
управление на конфигурацията; 

 Консултантска и търговска дейност при разработване на проекти, задачи и 
анализи в посочените области 

26/3/19 Copyright © 2018 by GCR Ltd. All rights reserved. 6 

Обхват на дейността на ДЖИ СИ АР ЕООД 
 



26.3.2019 г. 

4 

Висшето ръководството на „Джи Си Ар“ ЕООД, гр. София, официално декларира 
своята ПОЛИТИКА ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ, която е документирана, 
прилагана, поддържана и оповестена до всички нива в структурата на фирмата на 
достъпен език и е на разположение на персонала и външни заинтересовани страни. 

ПОЛИТИКАТА ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ на „Джи Си Ар“ ЕООД е насочена 

към стратегическо управление, допринасящо за устойчиво икономическо развитие, 
коректни трудови отношения с работещите, техните семейства, местната общност и 
обществото като цяло, с цел подобряване качеството на живот. 

За осъществяването на тази Политика за социална отговорност  Ръководството 
на „Джи Си Ар“ ЕООД се ангажира: 

• Да спазва националното и международно законодателство, както и всяко друго подписано 
споразумение, регламентиращо трудовите отношения; 

• Да отговаря на всички изисквания на стандарта SA 8000, конвенциите и препоръките на 
международната организация на труда; 

• Да определи  фирмени  регламенти и цели,  осигуряващи  непрекъснато  
подобряване в  сферата на социалната отговорност  и да извършва  
периодична оценка на състоянието на дейностите по социална отговорност. 

• За реализиране на тези свои стратегически принципи в  „Джи Си Ар“ ЕООД е 

внедрена и се поддържа Система за социална отговорност  разработена  
съгласно изискванията на стандарта SA 8000:2014.  
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Социална отговорност 

 Процесният подход продължава да бъде основополагаща концепция за Системите 
за управление и е мощен начин за организиране и управление на дейностите за 
създаване на стойност  за клиента и други заинтересовани страни. Ж еланият  
резултат  се постига по-ефикасно, когато дейностите и свързаните с тях ресурси се 
управляват  като процес. 

 Поддържането и подобряването на функционирането на процесите се постига чрез 
приложение на концепцията PDCA на всички нива на управление на организацията 
- еднакво за всички процеси, от управленските процеси до процесите, описващи 
основните и поддържащите дейности;  

 Методологията “планиране – изпълнение – проверка – действие” (PDCA) е полезно 
средство за определяне, изпълнение и контрол на коригиращите действия и 
подобренията вследствие на тяхното изпълнение.  

Възможните предимства на методологията PDCA са:  
 Съсредоточаване върху  „по-важните "(с „висок риск") процеси и техните резултати;  

 По-добро разбиране, определяне и интегриране на взаимно свързани процеси;  
 Систематично управление на планирането, изпълнението, контрола и 

подобряването на процесите и на системата за управление като цяло;  
 По-добро използване на ресурсите и повишена отговорност  от страна на всички 

участници в процеса;  
 Последователно постигане на политиката и целите, планираните резултати и 

цялостната ефективност ;  
 Повишена удовлетвореност  на клиентите чрез изпълнение на изискванията им. 
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МОДЕЛ ПЛАНИРАНЕ – ИЗПЪЛНЕНИЕ – ПРОВЕРКА – ДЕЙСТВИЕ 
(PDCA) 
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Мисленето, основано на риска, се използва навсякъде в процесния 
подход, за да се:  

• Вземе решение какви мерки да бъдат предприети по отношение на 
риска (положителен или отрицателен) при установяването на 
процесите, за да се подобрят резултатите от процесите и да се 
предотвратят нежеланите резултати;  

• Определи обхвата на планирането на резултатите и необходимите 
мерки за контрол (въз основа на риска);  

• Постигне непрекъснато подобряване на ефективността на 
системата за управление на качеството;  

• Поддържа и управлява система, която отчита риска и постига 
своите цели.  

Поддържането и подобряването на ефективността на процесите може 
да се постигне чрез прилагане на концепцията PDCA (Планиране -  
Изпълнение – Проверка – Действие) на всички нива в организацията. 
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Мислене основано на  риска, PDCA и  
процесният подход 

• А. Процеси на управление: Общ процес на управление на 

компанията и управление на фирмените ресурси;  

• Б. Процеси, описващи основните дейности: Те включват всички 

процеси, които осигуряват желаните от организацията резултати;  

• В. Процеси поддържащи дейността на организацията;  

• Г. Процеси на измерване, анализ и подобряване: Те включват 

процесите, необходими за измерване и събиране на данни за 

анализ на изпълнението и подобряване на ефективността и 

ефикасността. Те включват измервания, мониторинг, одитиране, 

анализ на изпълнението и процеси за подобряване. Процесите на 

измерване често са документирани като неразделна част от 

процесите на управление и реализация; процесите на анализ и 

подобряване се третират често като автономни процеси, които 

взаимодействат с други процеси, получават данни от резултатите от 
измерванията и изпращат данни за подобряването на тези процеси. 
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Приложение на процесния подход  
в ДЖИ СИ АР ЕООД - контролирани процеси 
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Общата стратегическа цел на GCR Ltd е да получи признание като една от 
най-добрите инженерингови компании в страната. За реализирането на тази 
цел компанията приема философия, основана на следните основни принципи:  

 Ефективност на процесите на офериране;  

 Осигуряване и гарантиране на качеството на продукта в съответствие с 
изискванията и очакванията на клиентите и потребителите;  

 Спазване на българското законодателство и приложимите международни 
стандарти;  

 Намаляване до минимум на броя на исканията за преработване на продукта, 
коментарите от технически съвети и искания за промени или доработване на 
задачи, считани за завършени;  

 Спазване на установената фирмена политика и документация, свързани с 
качеството;  

 Създаване на силна мотивация за служителите за реализиране на 
стратегическите цели за постигане на високо качество на работата.  
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Цели и показатели за изпълнението 

• Ключовият показател за изпълнение (КПИ) е количествена мярка, която 
компанията използва, за да определи колко добре отговаря на 
поставените оперативни и стратегически цели.  

• Различните сфери на дейност имат различни КПИ в зависимост от 
съответните им критерии или приоритети. КПИ са в центъра на всяка 
система за измерване на изпълнението и определяне на целите. Когато 
се използват правилно, те са един от най-мощните налични 
инструменти за управление.  

• КПИ трябва да отговарят на редица ключови критерии:  
– Първо, те трябва да бъдат  възможно най-тясно свързани с целите на най-

високо ниво за фирмения бизнес;  

– Второ, КПИ трябва да бъдат  количествено определяеми, когато това е 
възможно;  

– Трето, КПИ трябва да се отнасят  до аспектите на бизнес средата, по 
отношение на която има известен контрол.  

Цел на измерването на изпълнението е в крайна сметка това да доведе 
до бъдещи подобрения в изпълнението на процесите и на цялостната 
дейност на компанията. 
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Показатели за изпълнение 
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ИЗМЕРИМИ ЦЕЛИ И КПИ 

Ядрена енергетика Конвенционална 
енергетика 

Възобновяема енергия и 
енерго-спестяващи 
технологии 

• Нови мощности 
• Експлоатационни 

подобрения 
• Управление на  

безопасността 
• Управление на  

радиоактивни отпадъци 
и отработило гориво 

• Извеждане от 

експлоатация 
 

• Ремонт и подновяване 
на Топлоелектрическа 
централа на въглища и 
газ 

• Комбинирани 
топлоелектрически 

енергийни съоръжения 

• Водно-електрически 
централи 

• Централи на слънчеви 
панели 

• Вятърни паркове 
• Енергийна ефективност 
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ДЖИ СИ АР ЕООД има опит в почти всички области на 
енергетиката. 
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Оценка на риска и управление на 
безопасността  

Инженерингови услуги Управление на 
отпадъците и 
въздействието върху 
околната среда 

Консултации по 
енергийна 
политика 

• Вероятностни и детерминистични 
оценки на безопасността – 
включително анализ на човешкия 
фактор, външни опасности, и 
моделиране на инцидент  

• Вероятностни и детерминистични 

сеизмични изследвания – базирани 
на съвременни изчислителни 
методи, взаимодействие със 
земната структура, обработка на 
данни от сеизмични прибори, 
анализ на сеизмичния риск 

• Оценка на риск от пожар и 
наводнение 

• Оценки на безопасност и 
надеждност на АЕЦ и ТЕЦ и 
изследване на риск 

• Анализи на термо-хидравлична 
безопасност за АЕЦ 

• Изследвания на радиационна 
защита 

• Управление на проект; 
Управление на доставки, 
договори и строителство, 
разработване и преглед на 
документация за пускане в 
експлоатация 

• Разработване на програма 
за управление на 
конфигурацията за 
електрически централи и 
промишлени съоръжения 

• Управление на качеството 
на проекти, включително на 
входни данни 

• Преглед, оценка и 
интегриране на технически 
обхват 

• Използване на 
компютъризирано 
проектиране и аналитичен 
софтуер 

• Изследвания за оценка на 
въздействието върху 
околната среда, 
включително оценка на 
въздействието върху 
безопасността 

• Изследвания за 
управление на отпадъците, 
включително изследване 
на потенциални площадки 
за сметища 

• Изгаряне на опасни 
химически отпадъци 

• Изследвания за 

управление на 
радиоактивни отпадъци 

• Разработване и 
оценка на 
национална и 
регионална 
енергийна политика 

• Изследвания на 

енергийния микс 
• Разработване и 

управление на 
програма за 
енергийна 
ефективност 
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ДЖИ СИ АР предлага богат набор от услуги, разчитайки на своята мрежа от 
високо квалифицирани експерти от частния сектор, държавни организации и 

академичните среди  

По-важни проекти  Продължи- 
телност 

Клиент 

Разработване на рисково-ориентирана програма за ТО и Р за блокове 5 и 6 на АЕЦ 
„Козлодуй“ 

1996 АЕЦ „Козлодуй“ 

Оптимизиране на Програмата за ТО и Р за избрани системи на блокове от 1 до 6 в АЕЦ 
„Козлодуй със софтуерния продукт  PM Optimizer 

1998 АЕЦ „Козлодуй“ 

Разработване и внедряване на Информационна система за управление като част от 
Управление на конфигурацията за Програмата за модернизация на блокове 5 и 6 

1999 АЕЦ „Козлодуй“ 

Консултантски услуги по Програма за модернизация на блокове 5и 6 на АЕЦ „Козлодуй“  1998 - 2008 АЕЦ „Козлодуй“ 

Консултантски услуги като Архитект-Инженер за строителството на АЕЦ “Белене“  2005 - 2012 НЕК 

Преглед на окончателния доклад за анализ на безопасността по отношение на изпълнение 
на Програмата за модернизация в АЕЦ „Козлодуй“  

2006 НЕК 

Усъвършенстване на реакторния модел за пълно-мащабния симулатор на Блок 6 на АЕЦ 
„Козлодуй“; усъвършенстване на термо-хидравличния модел на втория контур в пълно-
мащабния симулатор за Блок 6 на АЕЦ „Козлодуй 

2010 - 2014 АЕЦ „Козлодуй“ 

Избор на площадка за Блок 7 на АЕЦ „Козлодуй“ 2012 – 2014 АЕЦ „Козлодуй“ 
Нови мощности 

Подробна оценка на сеизмичния риск и разработване на сеизмични проектни параметри 
за голяма язовирна стена  

2013 - 2014 МГУ 
Инженеринг 

Оценка на физическото състояние и оценка на остатъчния ресурс на оборудването и 
съоръженията на Блокове 5 и6 на АЕЦ „Козлодуй“  

2013 – 2018 АЕЦ „Козлодуй“ 
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По-важни изпълнени проекти 



26.3.2019 г. 

9 

10 Vihren Street 
Sofia 1618, Bulgaria 
T: +359 2 4748 800 
F: +359 2 4778 898 
info@gcr.bg 
www.gcr.bg 
UIC: 831280864 

mailto:info@gcr.bg
http://www.gcr.bg/


26.3.2019 г. 

1 

Индустрия 4.0 и 
„Качество 4.0“ 

Проф. д-р Елка Василева, 

УНСС - София 

ХХIХ НАЦИОНАЛНА 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

Качеството - за по-добър 

живот’2018 
8- 9 ноември 2018 г. 

Бъдещето на 
качеството 
или „Качество 
4.0“ 
 

 Кои са факторите, които ще наложат новите 
концепции за качеството? 

 По какви сценарии ще се развият тези 
концепции? 

 Как това развитие ще се отрази на качеството 
на продуктите и услугите, на организациите и 
специалистите в тази сфера? 
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Отговорни 
фактори за 
бъдещето 
на качеството в 
световен 
мащаб 

глобализацията; 

социална отговорност;  

нови измерения на качеството; 

тревоги за околната среда; 

технологиите на 21-ви век. 
Sanders S., (2008) What’s Up? ASQ’s 
futures study offers insights into where 
quality is headed, Quality Progress, 
October, Editor QP article 

 

Сценарии за 
развитие 
на 
концепциите 
за качеството 

Глобална трансформация – разглежда се като утопичен  
сценарий и се свързва с иновации на сложни системи 

Глобална адаптация – това е предпочетен сценарии, 
според който световните лидери с е обединяват за 
опазване на околната сред а и борба с климатичните 
промени 

Глобална стагнация – този негативен сценарий е свързан  
със спиране на човешкия прогрес . Според него, 
обещанието за технологични постижения не е напълно  
постигнато и оптимистичното убеждение, че технологията  
може да разреши всички проблеми на обществото , е 
опровергано 

Глобална дезинтеграция  – т. нар. съдбовен сценарий на 
глобално разпадане и екологичен колапс. Според него, 
политически мотивирано, краткосрочно мислене, 
основаващо се на обобщени данни, предизвиква колапс на 
глобалната екологична система 
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Как това 
развитие ще се 
отрази на 
качеството 
на продуктите и 
услугите, на 
организациите 
и 
специалистите 
в тази сфера? 

Нова дефиниция за 
качеството 

 „Тази динамична концепция 
трябва, по необходимост, 
да стане все по-
риобщаваща - да признае 
ранните виждания на 
пионерите на качеството, 
както и най-новите 
открития“  

Удовлетворение на 
клиентите 

 "Ще видим по-нататъшна 
промяна, при която 
доверието на 
потребителите в даден 
продукт и организация ще 
определя качеството“ 

                    
ReVelle J. B. (2017) The next 50 years, Quality 
Progress, November 

Индустрия 4.0 и Качество 4.0 

• Евтини, висококачествени сензори 
• Социални медии 
• „Big data“ 

• Машинно обучение или изкуствен интелект 

Концепцията за „Качество 4.0“ разглежда тази 
технологична революция в контекста на нейния ефект 
върху функциите на качеството в организациите и върху 
екипите от професионалисти по качество в тях 
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НОВАТА РОЛЯ НА КАЧЕСТВОТО 
 

„Индустрията 4.0“, отнасяща се до технологичния напредък на човечеството 
ще доведе до друга концепция „Качество 4.0“  
или всеобхватното качество, основано на огромните усилия за постигане на 
сигурността, че всички клиенти получават своите продукти и услуги по свое 
желание, навреме и на разумна цена 

Може да се очаква ренесанс на основните методи и инструменти  
- Качеството като инспекция 
- Качеството като дизайн 
- Качеството като ??? 
- Качеството като откритие??? 
- Специалистите по качеството – лидери на трансформацията 

 
Проф. д-р Елка Василева 
УНСС - София 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 
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Движещи сили за въвеждането 

на екологични иновации 

д-р Нина Типова 

Университет за национално и световно стопанство - София,  

катедра „Икономика на природните ресурси”  

E_mail: n_tipova@abv.bg 

 

Съдържание 

Целта на настоящия доклад е: 

 да представи необходимостта от въвеждане на 

екологични иновации; 

 дейността на Европейската комисия в областта на 

екологичните иновации; 

 специално внимание е отделено на движещите 

сили за въвеждане на екологични иновации. 
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Новите предизвикателства 

   

Нови решения 

 Екологичните иновации могат да помогнат на 

европейските предприятия да намерят 
устойчиви решения, които оползотворяват 
по-добре ценните ресурси и намаляват 

отрицателните последици от нашата 
икономика върху околната среда.  

 Така екоиновациите могат да ни помогнат да 
постигнем по-ефективно използване на 

ресурсите и екологосъобразен икономически 
растеж.  
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Какво представляват екологичните 

иновации?  

  От теоретична гледна точка даването на 

единно определение за термина екологична 
иновация се оказва трудна задача, въпреки 
че множество опити са направени през 

годините.  

  Липсата на разработен стандарт за еко-
иновациите е дало възможност в 
литературата да съществува голямо 

разнообразие от синоними, използвани за 
означаването на този вид иновации.  

Какво представляват екологичните 

иновации?  

 Смята се, че за първи път концепцията за  

екологична иновации e въведена от Fussler и 
James през 1996 г. в книгата „Движещата 
сила на еко-иновацията: пробив в областта 

на иновациите и устойчивостта“.  
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Първото определение за екологична 

иновация  

 „еко-иновацията“ е процес на разработване 

на нови продукти, процеси или услуги  с 
потребителска и икономическа стойност, 
но със значително намалено въздействие 

върху околната среда. „  
• James (1997) 

 Определение за екологична иновация  

 “Екоиновация е всяка иновация, водеща до 

значителен напредък към постигането на 
целта за устойчиво развитие чрез 
намаляване на въздействието на нашите 

производствени методи върху околната 
среда, увеличаване на устойчивостта на 

природата спрямо екологичния натиск или 
постигане на по-ефективно и отговорно 
използване на природните ресурси.” 
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План на ЕС за действие за екологични 

иновации 

  Европейската комисия създаде Плана за 

действие за екологични иновации като 
ангажимент в рамките на водещата 
инициатива „Съюз за иновации“ от 

стратегията „Европа 2020“.  

 Той е съсредоточен върху конкретните 
предизвикателства и възможности за 
постигане на целите в областта на околната 

среда чрез иновации. 

План на ЕС за действие за екологични 

иновации 

 Планът включва седем целеви действия:  

 Екологична политика и регулация; 

 Демонстрационни проекти; 

 Създаване на стандарти; 

 Финансиране и подкрепа на малките и средни 
предприятия; 

 Международно сътрудничество; 

 Нови умения и зелени работни места; 

 Европейски партньорства за иновации. 
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Движещи сили  

 

Устойчиво 
развитие 

Еко-
иновации 

Кои са 
движещи
те сили? 

Движещи сили  

 Регулацията; 

 Осигуряването на добрата репутация на 
фирмата; 

 Натиск от заинтересованите страни - бизнес 

партньорите и обществото; 

 Получаване на лиценз; 

 Получаване на предимство при участия в 

търгове; 
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Движещи сили  

 Според Bansal и Roth (2000) има три основни 

причини компаниите да приемат зелени 
практики: 

 

 Да бъдат конкурентноспособни; 

 Да се легитимират; 

 Да бъдат социално отговорни; 

 

  

 

Движещи сили  
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Достъп до нов пазар или 
разширяване на пазарния 

дял 

Повишаване на печалбите 
по веригата на 

стойностите 

Изпреварване на 
изискванията на 

стандартите и регулациите  

Привличане на инвестиции 

Повишаване на печалбите 
и технологичния капацитет  



26.3.2019 г. 

8 

Ползи от зелените иновации  

 

Избягване на 
разходите  

(регулаторни 
изисквания, 

въвеждане на нови 
стандарти) 

Намаляване на 
разходи  

(материална и 
енергийна 

ефективност) 

процесна 
еко-

иновация Нови пазари и 
нови потребители  

(нови конкурентни 
продукти и услуги) 

 

Устойчиви бизнес 
модели 

 (бизнес модели 
адаптирани към 

глобалните 
предизвикателства) 

  

еко-
иновации 

на продукт/ 
услуга 

Заключение  

 Много малък е броят на фирмите, които са 

осъзнали, че трябва да се променят, защото 
тази промяна е за добро, както за самата 
фирма, така и за  планетата.  

 

 „Най – добрите в света“  

  

  „Най - добрите за света“   
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Заключение  

 

Управление на 

качеството  

Екологичното 

управление 

Екологични 

иновация  

По-добро 

качество на 

живот  

Екологични иновации за по-добро 

качество на въздуха в София   
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ИНОВАЦИИ И КАЧЕСТВО В ЛОГИСТИКАТА 

 

Доц. д-р Мария Сашкова Воденичарова 

УНСС, София, катедра „Логистика и вериги на доставки“ 

 

Резюме 

В съвременното развитие логистиката се превръща в ключов за бизнеса процес, 

насочен към задоволяване изискванията на потребителите. Разбирането на нуждите на 

клиентите заедно с правилното предлагане допринася за доброто сътрудничество и за 

подобряване на веригата на доставките, което допълнително води до ефективност на тази 

веригата и висока степен на удовлетвореност на клиентите. Ето защо целта на доклада е да се 

дадат някои насоки и тенденции за развитие на качеството в логистиката чрез приложение на 

иновациите. 

 Ключови думи: качество, логистика, иновации, обслужване на клиентите 

 

Abstract 

Modern development logistics becomes a key business process to meet consumer demands. 

Understanding customer needs along with proper supply contributes to good collaboration and to 

improving the joint supply chain, which further results in the efficiency of this chain and a high 

level of customer satisfaction. Therefore, the aim of the report is to provide some guidelines and 

trends for quality development in logistics through application of innovation 

Key words: quality, logistics, innovation, Customer Service 

Увод 

Приложението на логистичната концепция изисква преодоляване на конфликта на 

интереси и разнопосочността на целите на посочените области на фирменото управление.
1
 

Логистичната концепция се проявява като вътрешнофирмена интеграция на материалните 

потоци през трите фази на тяхното движение (входяща, вътрешна и изходяща логистика), 

координация и интеграция с други области на фирменото управление – производство, 

качество, финанси и т.н. Освен вътрешнофирмената интеграция логистичната концепция се 

проявява и на ниво междуфирмена интеграция на управлението на материалните и 

свързаните с тях потоци и тя се изразява в управление на веригата на доставките, състояща 

се от всички участници в производството и разпределението на продуктите до крайните 

потребители. Вътрешнофирменото и междуфирменото интегрирано управление завършва с 

обслужването на клиентите, което заема централно място в много организации.
2
 

Много дейности в компанията трябва да бъдат координирани около въвеждането на 

нови технологии или продукти. Липсата на участие от страна на всички отдели, особено 

финанси, снабдяване и маркетинг, може да доведе до явни или скрити вражди заради лични 

интереси, свързани с кариерно развитие, бонуси или фирмени политики като отчисления, 

данъчно планиране или финансови цели. Тези конфликти често подкопават стратегията за 

въвеждане на иновации, но въпреки това, извоюването на пазарен дял е предизвикателство, 

което изисква твърдост и постоянство.
3 

Глобализацията създава различни възможности, 

както и предизвикателства за доставчиците на логистични услуги, което определя 

актуалността на темата. 

 

1. Цели на управлението на качеството в логистиката 

Единственият и безусловен измерител на качеството е удовлетвореността на клиентите 

от предлаганите продукти, включващи както характеристиките на физическите продукти, 

                                                      
1
 Димитров, П. и кол. 2010. Логистични системи, УИ „Стопанство”, С., с.18 

2
 Lambert, D., J. Stock, 2001. Strategic Logistics management, McGraw-Hill, 4

th
 ed., p.5-6 

3
 Паули, Г., Синята икономика, 10 години, 100 новости, 100 милиона работни места, Издателство Хрикер – 2012 
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така и предоставяното с тях обслужване. В настоящия доклад управлението на качеството в 

логистиката се разглежда като: 1/ запазване качествата на физическия продукт при 

придвижването му до крайния потребител през всички фази и етапи на движение; и 2/ 

обезпечаване на необходимото равнище на обслужване на клиентите. 

Целтите на управление на качеството в логистиката се състоят в едновременното 

решаване на задачите, свързани със осигуряване на качеството, запазване качествата на 

продукта и обезпечаване на необходимото равнище на обслужване. Управлението на 

качеството в логистиката може да играе съществена роля при проектирането на нови 

продукти и/или услуги, което не е разгледано в учебника. 

От гледна точка на запазване качествата на продукта при придвижването му до 

крайния потребител през всички фази и етапи на движение може да се говори за управление 

на качеството във входящата логистика, вътрешната логистика и изходящата логистика. 

Управлението на качеството във входящата логистика включва контрола на суровини, 

материали и изделия, доставяни на потребителя или заявителя и предназначени за 

производство, съхранение или експлоатация. От качеството на материалите, с които едно 

производствено предприятие се снабдява, зависи качеството на цялото изделие. Не по-

маловажни са и въпросите за качеството на съхраняването на суровините и материалите, 

както и за избора на доставчици, които могат да осигуряват постоянно качество, 

съответстващо на договорените изисквания и сигурни доставки. При управлението на 

качеството във вътрешната логистика се извършва проверка на продукцията по време на 

производството и след завършване на определена операция. Производственият процес и 

вътрешното разположение на постоянните съоръжения са от особено значение за 

логистиката, тъй като определят особеностите на вътрешната логистика и до голяма степен 

съотношението между входящата и изходящата логистика. Вътрешното разположение на 

постоянните съоръжения определя подреждането на процесите, оборудването, работните и 

обслужващите зони, които влияят върху дейностите по осигуряване и контрол на качеството 

При изходящата логистика управлението на качеството е свързано с осигуряване на 

контрол върху готовата продукция и вземане на решения за доставка до клиента. Това е 

връзката, която се осъществява в дистрибуцията и е ориентирана към клиента. Тази връзка се 

базира на принципа, че взаимоотношенията с клиента не завършват с продажбата, а започват 

с нея. Качеството като същност е удовлетворение на клиента, а логистиката е средството, 

което показва значителна част от параметрите на това удовлетворение. 

По време на трите фази на движение на материалния поток (снабдяване, производство, 

дистрибуция) с продуктите се извършват множество логистични дейности, които могат да 

повлияят върху качеството им. Суровините, материалтие за производство, незавършената 

продукция в заводите, готовата продукция се транспортират, съхраняват, опаковат, 

манипулират с различни с ползването на различни средства и технологии. Вида на 

използвания транспорт, условията и времето за транспротиране, условията за съхранение и 

наличните складови съоръжения, вида на използваната опаковка, както и средствата за 

манипулация с товарите в цялата верига на доставките са съществени фактори за запазване 

качествените характеристики на продуктите. Управлението на качеството в логистиката 

включва: набиране, анализиране и предоставяне на информация за фактическото качество на 

продуктите по време на тяхното движение и съхранение във фирмата и веригата на 

доставките и причините, довели до несъответствие с установените изисквания по отношение 

на качеството, както и пътищата за тяхното отстраняване; информация и данни за 

допуснатите нарушения. 

От гледна точка на обезпечаване на необходимото равнище на обслужване на 

клиентите, управлението на качеството в логистиката се разглежда като система от методи за 

планиране, предоставяне и контрол на високо ниво на логситично обслужване - крайния 

резултат от осъществяваните логистични дейности, в съответствие с изискванията на 

клиентите. Логистичното обслужване е част от цялостния продуктов пакет на 

производствените и търговските фирми, които следва да предоставят продуктите на 
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клиентите в съответствие с изскванията им по време, място, количество и качество. От друга 

страна, логистичното обслужване е същината на бизнеса на на фирмите от логистичния 

сектор, които предоставят логистични услуги. Според Павел Димитров логистичните услуги 

са именно тези „разнообразни логистични дейности и управленски функции, които 

производствените, търговските и организациите от непроизводствената сфера възлагат за 

изпълнение на външни фирми“.
4
 Логистичните услуги могат да се предоставят както на 

бизнеса, така и на крайния клиент. Тези услуги могат да бъдат транспортни, куриерски, 

спедиторски, складови, митнически, свързани с опаковане, разопаковане, управление на 

снабдяването или дистрибуцията на клиентите и др. 

Управлението на качеството в логистиката изисква удовлетвореността на клиента да бъде 

наблюдавана и измервана, като се създават процеси за наблюдение и измерване на регулярна 

основа. Информацията, получена от наблюдението и измерването на удовлетвореността на 

клиента, може да помогне да бъдат идентифицирани възможности за подобряване на 

логситичните дейности и процеси на организацията, които се ценят от клиентите. 

 

2. Иновациите като конкурентоспособно предимство при управление на 

качеството на логистичните процеси 

Удовлетвореността на клиента е необходимо да бъде наблюдавана и измервана, като се 

създадат процеси за наблюдение и измерване на удовлетвореността на клиента на регулярна 

основа. Информацията, получена от наблюдението и измерването на удовлетвореността на 

клиента може да помогне да бъдат идентифицирани възможности за подобряване на 

продуктите, процесите и характеристиките на организацията, които се ценят от клиентите. 

Според изследване на потребителските изисквания чрез допитване до ключовите 

клиенти на единадесет логистични компании в България, най-важните потребителски 

изисквания са: предоставянето на качествени логистични услуги; използването на 

индивидуален подход; надеждност и опит на фирмата.
5
 

 

Фигура 1. Потребителски изисквания според ключовите клиентите на изследваните 

доставчиците на логистични услуги (оценки по петстепенна скала) 

Източник: Воденичарова, М., Изследване на потребителските изискания към доставчиците 

на логистични услуги, В: Сборник доклади, Десета Международна Научна Конференция 

„Логистиката в променящия се свят“, ИК-УНСС, София, 2016, 251-261 

                                                      
4
 Димитров, П., 2013. Логистиката в България, Издателски комплекс-УНСС, София 

5
 Воденичарова, М., Изследване на потребителските изискания към доставчиците на логистични услуги, В: 

Сборник доклади, Х Международна Научна Конференция „Логистиката в променящия се свят“, ИК-УНСС, 

София, 2016, 251-261 
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Управлението на качеството касае както характеристиките на физическия продукт, така 

и тези на допълващия продукт, част от който представлява логистичното обслужване. 

Управлението на качеството на физическия продукт изисква контролиране на всички 

логистични дейности, отнасящи се до движението и съхранението на продуктите. В този 

смисъл стандартите за качество касаят всички логистични процеси и тяхното внедряване 

изисква внедряването на стандарти и в областта на логистиката. 

По отношение на логистичното обслужване тенденцията е да се използват все повече 

техниките за управление на неговото качество. Едни от ключовите изисквания на клиентите 

са свързани с точността на срока на доставка. Логистиката подобрява 

конкурентноспособността, като задоволява търсенето на крайния клиент, доставяйки това, от 

което се нуждае, във формата, в която е необходимо, тогава, когато е необходимо и при 

конкурентни разходи. Фундаментална цел, която стои в основата на всички останали, е 

осъществяването на процесите по начин, който позволява крайният продукт да изпълнява в 

пълна степен предназначението си. Качеството е най-видимият аспект на логистиката. 

Дефектите и късните доставки, липсата на продукта са симптоми на проблеми с качеството в 

процесите на логистиката. Тези проблеми рефлектират върху крайния клиент и се отразяват 

върху неговата лоялност. Показателен в това отношение е японският стил на управление по 

отношение качеството на логистиката – стремежът към произвеждане на продукт с нулев 

дефект е абсолютен на всички нива в компании като Нисан, Тойота и т.н. 

Широко приложение имат статистическите методи, които са необходими за 

целенасочено сортиране, анализиране и интерпретиране на данните. Те се прилагат за 

управление и надзор за оценка на измерванията както за материални, така и за нематериални 

продукти, например за процеси в обслужването. Статистическите  методи се използват както 

при проектиране на процесите и продуктите, така и при тяхната реализация. Натрупаните 

резултати са основа за сравнение на процесите и способстват за развитие на управлението 

им. Овладяването на процесите намалява средствата от изпитване и тези, поради грешки за 

доработване. 

На следващо място е бързината, която се определя от времето, за което крайният 

клиент получава заявения продукт или услуга. Примери от практиката показват, че 

успешното управление на логистичните процеси позволява спестяване на време чрез по-

бързо движение на информация, детайли и продукти от един до друг процес. От своя страна 

това осигурява важно конкурентно предимство. 

Друго конкурентно предимство е надеждността, което предполага не само 

осигуряване на бързина на доставката, но тя зависи и от начина на изпълняване на поетите 

ангажименти и задължения. Надеждността при изпълняване на поръчките определя успеха 

на всяка организация. Отчитането на надеждността и сигурността е от изключително 

значение за функционирането на отделни индустрии като транспорта (изпълняване на 

заложения график и сигурност на превоза) и индустриалното производство (изпълняване на 

поръчката навреме и в цялост според заявения обем). Надеждността на процесите предполага 

те да бъдат добре изпълнени и предвидими. 

Тенденция в логистиката е развитието на приложението на стандартите по качество в 

областта на логистиката, което е свързано с желанието на фирмите да предложат по-добра 

цена на техните продукти/услуги чрез по-добри логистични услуги, и да се постигне 

намаляване на разходите и подобряване на услугата. Подобно на други бизнес функции, 

много фирми са приложили различни програми за подобряване на качеството за своите 

логистични дейности, с оглед получаване на по- конкурентна позиция за техните продукти 

и/или услуги. Някои от тях дори разглеждат качеството под формата на сертифицирана 

система по качество, катo ISO серията за управлението на качеството, като конкурентно 

предимство при управлението на техните логистични дейности. В голяма част от стандартите 

за управление на качеството и безопасността се създават стандарти за логистиката. 

Намаляване на жизненния цикъл на продукта, изборът на профилиращи продукти са 

принудили фирмите да се конкурират чрез качество на продукта, наличността на продукти и 
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бърза доставка за посрещане на търсенето. Все повече фирми възприемат принципите на 

управление на качеството за управление на своите логистични дейности. Международните 

стандарти се насочват към логистичните дейности. IFS Logistics, BRS Logistics осигуряват 

безопасност на храните по цялата верига на доставките и набират информация относно 

способността на фирмите доставчици да осигурят безопасност на храните. Тези констатации 

показват, че веригите на доставки стават все по-сложни за управляване. Управлението на 

качеството се извършва и в контекста на веригата за доставките, тъй като 

конкурентоспособността излиза извън рамките на фирмата. Поради факта, че продуктите се 

създават от различни участници във веригата и логистичните дейности се извършват в 

цялата верига, все повече лидери във веригите на доставките изискват от своите доставчици 

и клиенти да имат внедрени системи за качество. По този повод обичайно е протичането на 

потоци от знания между участниците във веригата във връзка с качеството и проблемите на 

неговото управление. 

 

2.1. Иновации във веригата на доставките 

Иновации, които отговарят на ключовите компетенции и веригата на доставки, трябва 

да кореспондират с принципа на прехвърляне на някои дейности на подизпълнители, за да 

може компанията да използва цялото си време, хора и ресурси за развитие на основните 

компетенции. Това изисква много повече от приемането на нова технология от страна на 

мениджърите. Компанията трябва да служи като двигател на промяната за всички свои 

доставчици и подизпълнители.
6
 

Въпреки че новите продукти могат да намалят разходите, като пестят средства и 

енергия, а в същото време носят полза и за природата, те може да не водят веднага до повече 

продажби. 

За бизнеса това е добре, защото освобождава допълнителни средства, които да бъдат 

използвани за нови инвестиции. Но рафтовете в магазините са скъпи и бързооборотните 

продукти, широко рекламирани в медиите, гарантират добър паричен поток. 

Паричният поток е много по-голям при продукти с ежедневни продажби при 5% марж 

на печалбата, отколкото при продукти, които се продават веднъж в месеца и имат 50% марж. 

Системата за доставки „точно на време” свежда до минимум съхранението на продукти в 

склада, освобождавайки капитал, който до момента е стоял блокиран под формата на стока 

или материали. Бързо оборотните стоки са привлекателни за инвеститорите и акционерите, 

особено в отрасли, които произвеждат стоки от първа необходимост като храни и лекарства, 

които не се влияят толкова много от икономическите цикли на възход и рецесия.
7
 При 

бързооборотните стоки най-често се налага приложението на „Студената верига“, която 

характеризира процесите, свързани с температурно чувствителните продукти, и тези които 

трябва да се съхраняват в добро състояние, свежи и безопасни за консумация. Тази 

тенденция в развитието на веригата на доставките е свързана с изискването продуктите да 

бъдат съханявани непрекъснато в среда с контролирана температура в различните етапи на 

веригата. 

Когато „студената верига“ на доставките е с широка гама продукти, се изискват 

различни температурни режими. Неспазването на тези температурни режими до крайния 

срок на съхранение могат да съкратят живота на продуктите или да въздействат 

неблагоприятно върху тяхното качество или годността за консумация. 

Значението на продуктите, които изискват контрол на температурата, както за 

консуматорите, така и за търговците нараства и ще продължава да нараства. Над половината 

от разходите в супермаркетите са за продукти с контрол на температурата. Замразената храна 

в света увеличава обема на продажбите средно с 3-4 % годишно за последните 40 години. 

Продукти като готовите ястия все повече увеличават пазарния си дял. Дори тези, които се 

приемат за даденост, често може да изискват определена форма за контрол на температурата. 
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Неспособността за поддръжка на този контрол намалява времето на годност на продукта, 

което при всички случаи е доста ограничено. Това увеличава загубите и затрудненията в 

динамиката на доставката, добавяйки разходи. 

Продуктите с контрол на температурата изискват специализирано транспортно 

оборудване и условия за съхранение, както и строго следене на целостта на продукта докато 

се намира в логистичната система. Допълнение към сложността на логистиката е и сезонното 

търсене за много продукти с контрол на температурата. Доставчиците се сблъскват със 

специфични изисквания и имат по-големи разходи от тези на други продукти. „Студената 

верига” е изключително важна област в рамките на логистиката, като се има предвид 

нуждата от специални съоръжения в складовете, превозните средства и хладилници за 

опериране на каналите за разпространение на замразени и дълбоко замразени продукти. 

 

2.2. Приложение на концепцията за „зелена“ логистика 

Твърде често компаниите намират естествени заместители за ефективни, но токсични 

продукти и след това започват да ги произвеждат по традиционните методи, виновни за 

високите въглеродни емисии. Когато даден отрасъл намери интересни решения, взети от 

биологията, той започва да използва клониране и генно модифициране, за да си осигури 

„предвидими” резултати. Затова и търсенето на вдъхновение от природата за замяна на 

веществата, изграждащи днешните продукти, изисква много повече от простата замяна на 

една молекула с друга. Веществата и системата за производство трябва да са вдъхновени от 

естествените процеси, за да  може да бъде достигната желаната устойчивост.
8
 

Интегрирането на принципите на устойчивото развитие в логистиката увеличава 

сложността на управлението на веригата на доставките, но може да помогне за контролиране 

на разходите и управление на рисковете. Концепцията за „зелена“ логистика е нова 

философия в развитието на логистичната теория и практика и обхваща грижите за околната 

среда при организацията на доставките и предполага също контрол върху движението на 

доставките. Насочена е към опазването на околната среда и налага ефективна система за 

доставка на стоки/услуги. 

Докато традиционната логистика се стреми да управлява правите материални потоците 

посредством управление на транспорт, складиране, пакетиране и управление на 

наличностите от производителя към потребителя, то екологичните съображения отварят 

възможности за развитие на пазарите за рециклиране и обезвреждане и по този начин водят 

до цял нов под-сектор: обратна логистика. 

Съществуват различни причини за създаването на процеси по обратна логистика – т.е. 

от потребителя към производителя. Тези процеси могат да се разделят на рециклиране и 

процес на връщане на продуктите. Логистиката е свързана с отстраняването и депонирането 

на отпадъчните материали, които остават от производството, дистрибуцията или от 

опаковката на продуктите. Може да се практикува временно съхранение, последвано от 

транспорт до мястото на депониране, повторно използване, преработка или рециклиране. 

Това е от особено значение за европейските страни, тъй като съществуват стриктни 

разпоредби относно отстраняването на материали за опаковка и излишни стоки поради 

ограничените площи за депониране на отпадъците. 

Опаковката е от жизнено важно значение за транспортирането и съхранението. 

Правилното или неправилното опаковане има последствия за продуктите: колко време могат 

да се съхраняват, как се съхраняват и транспортират в дадено пространство и др. Това може 

да увеличи разходите за единица, ако опаковката е пречка за оптимизиране на 

пространството за съхранение. Много индустрии са развили собствени форми на опаковки, 

които не оправдават разходите си. Такава опаковка се използва само веднъж и след това се 

изхвърля. Тези опаковки представляват най-голямото предизвикателство пред логистиката, 

тъй като все повече е налице отговорност за доставчика и купувача да рециклират 
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опаковките. В различните региони напредъкът в зелената логистика се различава 

значително, например през последното десетилетие в Европа се създадоха нормативни 

актове за устойчиво развитие. 

 

Заключение 

Представеният доклад има за цел да определи ключовите изисквания на потребителите 

и да очертае тенденциите за развитието на пазара на логистични услуги. Информационните и 

комуникационни технологии все повече се разглеждат като жизненоважен ресурс, който 

поддържа множество бизнес процеси. В отрасъла на логистиката ИКТ улеснява 

интегрирането на дейностите по веригата за доставки. Значението на ИКТ за логистичните 

компании е осигуряване на навременна и точна информация, позволяваща споделяне на 

данни както в рамките на фирмата, така и между партньорите във веригата за доставки и 

засилване на вземането на решения. Всичко това показва, че услугите все повече ще се 

развиват чрез използването на ИТ услугите. 

Целта е да се постигне конкурентно и стратегическо позициониране на тези иновации 

чрез активни дейци в една отворена икономика, прокарвайки път през конкурентната среда, 

от открития през разбиране на науката до замяна на съществуващия вреден и неустойчив 

модел на производство и потребление с нещо по- добро.
9
 Отличните ИТ възможности за 

логистиката са свързани със CRM (Customer Relationship Management), IT глобални мрежови 

услуги и облачни технологии и проследяване на доставките. 

Огромното разнообразие от иновации дава стимул за така необходимата промяна в 

икономиката и която е основен стимул за насърчаване на новостите. Управлението на 

веригата на доставки включва материали, финансови преводи и разпространение, докато 

продуктът се придвижва от събиране на нужните суровини, през производството до 

потреблението. Въпреки че пазарният лидер може да бъде убеден, че дадена нова технология 

предоставя възможност за получаване на предимство и пазарен дял, това не означава, че тя 

ще бъде одобрена и развита. Новата технология трябва да пасва на системата на 

производство и разпространение, които предхождат иновацията и могат да допринесат за 

постигането на пробив.
10
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Магдалена Шалева 

Иновации и качество 
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президент на консултантската 
фирма Quest Management Systems 

 
председател на отдела за 

иновации на ASQ (American 
Society for Quality)  

 
 ISO / TC 279 
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Нововъведенията не само променят 
света и начина на живот, а и отварят 
редица възможности за още повече 
промени и още повече възможности за 
иновации.  

Нови потребности Нови проблеми 
Нови възможности 

за новатора 
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„Дори най-иновативната идея няма стойност, ако не 
решава и удовлетворява даден проблем или нужда“ 

• Организациите се стремят да отговорят на нуждите на клиента и правят 
това именно чрез иновации 

 
• Иновациите предвиждат нуждите на потребителите и бизнеса в бъдеще, и 

разработват услуги и продукти за тяхното задоволяване 
 За успешна иновация, една организация се нуждае хората в нея и техните знания, 

за да бъде добре свързана, което точно може да направи една високо развита 

система за управление на качеството. 

 

 Резултат от фокуса върху качеството и управлението на процесите, и 

разработва идеите за непрекъснатото усъвършенстване и обучение, 

защото иновационният процес е свързан с превръщането на новите знания 
в нови продукти и услуги, и от това следва новаторската култура да бъде и 

култура на учене. 
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непрекъснатото усъвършенстване на процесите и 
способността за доставяне на продукти и услуги, 
съответстващи на изискванията на клиента и на 
приложимите изисквания на нормативните актове  

разработва, поддържа и насърчава стандарти в 
областта на управлението на иновациите , като 
обхваща решенията, дейностите и практиките за 
разработване и прилагане на иновационна стратегия 

Управлението на качеството може да се използва за стратегическо 
подпомагане на управлението на иновациите. Инструментите в 
стратегическото управление на качеството могат да бъдат полезни при: 

• създаване на организационни условия, при които могат да бъдат 
разработени иновации;  

• надзор и иницииране на иновационни процеси; 

• създаване на иновационно съдържание;  

• внедряване на иновации в основните процеси на организацията.  

Управление 
на 

иновациите 

Управление 
на 

качеството 
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Иновационна стратегия 

• Управлението на иновациите включва процеса на управление на 
иновационната процедура на организацията, той обхваща решенията, 
дейностите и практиките за разработване и прилагане на 
иновационна стратегия. 

Моделът на "Петте сили" на Майкъл Портър 
 

Porter, M. Creating and Sustaining Performance by 
Competitive Advantage, New York: The Free Press, 
1980 

• Включва практическа методология, набор от инструменти, база от 
знания и технология, основана на модели, за генериране на 
иновативни решения за решаване на проблеми 

Изваждане 

• премахване на компонент от продукта 

Умножение 

• променяме съществуващ компонент 

Дивизия 

• преконфигурираме вече съществуващи части 

Унифициране на задачите 

• възлагаме допълнителна задача на съществуващ 
компонент. 

Промяната на зависимостта от атрибутите 

• засяга връзката между продукта и неговата среда 



26.3.2019 г. 

7 

Поемане на риск 

„Истинският риск за 
новаторите не е дали 
разработвания продукт ще 
работи,  как въведението 
ще бъде прието.“ 

• Оценка на риска на всеки етап от 
разработването 
 

• При всички нововъведения поемането 
на риск е задължително, като при 
вземане на крайните решения се 
поемат изчислените рискове.  
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Ценности 
Обучение в 
областта на 
иновациите 

Иновационни 
лидери 

Иновационна 
стратегия 

Фирмена култура - нагласи, опит, вярвания, навици и ценности, споделяни от 
хората вътре и от заинтересованите страни извън организацията 

• Мрежите са за споделяне на знания, но също и за постигане на 
заложените цели. 

 
• За да открием възможности и концептуални решения, се нуждаем от 

разнообразна, разпръсната мрежа.  
 
• Мрежите помагат за споделяне на умения и знания, проучвания и 

изпращане на послания. 
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• да създаде стратегическо предизвикателство за иновации, което се 
основава на нуждите на пазара и на ключовите компетенции на 
организацията.  

• да доведе до промяна на иновативна култура чрез изготвяне на 
иновационна визия и въвеждане на иновативно поведение 

• Идентифициране на съществуващите силни страни на организацията и 
онези аспекти на организацията, които изискват повече работа:   

  
 

Лидерството в 
организацията 

Хората 

Процесите Знанията 

Бизнес 
културата 

Резултати 

-    В съвременния сложен бизнес свят иновациите се превръщат в основа за 
създаване и поддържане на конкурентоспособността на организациите . 

- Управлението на качеството може да се използва за стратегическо 
подпомагане на управлението на иновациите: 

- При  планиране на качеството може да се създаде иновационна 
среда, а разработването на стратегия за качество, внедряване на 
политика, цели и непрекъснато усъвършенстване, както и 
съпътстващите процеси по управление на качеството допринасят за 
създаването на иновации.  
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УНИВЕРСИТЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА 

СТАНДАРТИЗАЦИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ ДЕЙНОСТИ –  

РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ, СЪСТОЯНИЕ, НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ 

 

Гл. ас. д-р Вера Хаджиева 

Факултет по икономически и социални науки 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

 

Резюме 

Университетското образование и обучение по стандартизация и свързаните дейности 

(ССД) е от голямо значение за европейската икономика. Все повече се отчита нарастващото 

международно признание на значението на международните стандарти за икономиката, 

околната среда и обществото. 

Все още в неголям брой висши учебни заведения (ВУЗ) у нас е налице установена 

практика за изучаване на стандартизацията с цел придобиване на знания и умения от 

студентите за работа със стандартите и разбиране на връзката на стандартизацията със 

съответната академична дисциплина.  

Основните насоки за развитие на образованието и обучението по стандартизация са 

свързани с изключителната роля на Българския институт за стандартизация (БИС) по 

отношение на задълбочаването и развиването на сътрудничеството му с ВУЗ и като резултат 

от това – популяризиране на стандартизацията в България. 

Ключови думи 

Стандартизация и свързаните дейности (ССД), стандарти, Български институт за 

стандартизация (БИС), образование и обучение, висши учебни заведения (ВУЗ) 

 

 

I. Въведение. Роля и значение на университетското образование и обучение в 

областта на стандартизацията 

Стандартите обединяват усилията на експерти от най-различни области, включително 

от индустрията, от органите за управление, от академичните среди и др. Стандартизацията 

обхваща всички иновативни сфери на живота и се грижи за обществения интерес, когато 

безопасността, здравето, сигурността и околната среда са изложени на риск. От една страна, 

стандартизацията е гаранция за успешно и устойчиво позициониране на продукти и услуги 

на пазара чрез спечелване на доверието на потребителите и повишаване качеството на 

живота. От друга страна, тя е стратегическо средство за конкурентно позициониране на 

страната в глобализиращия се свят. [3] 

Познаването на процесите на стандартизация, одит, сертификация и акредитация и на 

нормативните актове и документи в тези области е в подкрепа на професионалното 

образование и обучение и в отговор на изискванията на пазара. Международната 

организация за стандартизация (ISO)
1
 отчита нарастващото международно признание на 

значението на международните стандарти за икономиката, околната среда и обществото, 

което се отразява във включването на стандартизацията като предмет в програмите за висше 

образование. Европейските организации за стандартизация (CEN, CENELEC и ETSI)
2
 все 

повече акцентират на образованието и обучението в областта на стандартизацията като 

дисциплина с важна добавена стойност за европейската индустрия. За обществото това е 

дейност с дългосрочен ефект, защото когато бъдещите експерти свикнат от студенти да 

работят със стандарти, те ще ги прилагат и занапред в своята дейност. [1] 

                                                           
1
 ISO – International Organization for Standardization (Международна организация за стандартизация) 

2
 CEN – European Committee for Standardization (Европейски комитет за стандартизация); CENELEC – European 

Committee for Electrotechnical Standardization (Европейски комитет за стандартизация в областта на 

електротехниката); ETSI – European Telecommunications Standards Institute (Европейски институт за 

стандартизация в далекосъобщенията) 
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II. Състояние на университетското образование и обучение в областта на 

стандартизацията. Роля и значение на Българския институт за 

стандартизация (БИС) 

1. Висшето образование във фокуса на ISO и европейските организации за 

стандартизация [3] 

През 2011 г. ключова стратегическа цел на ISO е засилването на сътрудничеството с 

образователните институции, и най-вече с висшите учебни заведения (ВУЗ), които имат най-

голям потенциал за принос към стандартизацията. Предприети са редица инициативи за 

подпомагане и насърчаване на връзката между стандартизацията и висшето образование. ISO 

инициира проект, целящ разработването на електронни средства, които да бъдат в помощ на 

университетите и другите учебни заведения, в които стандартизацията съществува като 

самостоятелна дисциплина в учебните програми. Проектът включва разработването на два 

основни модула: 

 електронно хранилище за учебни материали – модулът е замислен като практическо 

помагало, което ще улесни преподаватели и специалисти в областта на стандартизацията при 

получаването на полезна и актуална информация за съществуващи образователни материали 

в областта на стандартизацията. 

 електронна секция, съдържаща списък с важни документи и добри практики относно 

начините за сътрудничество между националните органи за стандартизация и 

университетите. Тази секция ще улесни членовете на ISO при обмяната на добри практики и 

иновативни идеи с цел подобряване на образованието в областта на стандартизацията. 

В политиката на CEN и CENELEC за насърчаване на образованието в областта на 

стандартизацията се акцентира върху все по-нарастващата значимост на стандартите и 

стандартизацията за успешното развитие на Единния пазар на ЕС и обществото като цяло. 

Липсата на знания, умения и научни изследвания в областта на стандартизацията неминуемо 

води след себе до намаляване на конкурентоспособността на европейския бизнес. В Европа 

се наблюдава дефицит в разбирането на стандартизацията както в частта на прилагането на 

стандартите, така и в процеса на тяхното разработване. Професионалното обучение и 

добрата информираност за стандартите и стандартизационната дейност почти липсват като 

установена практика, или са фрагментарно представени в образователните системи на 

страните членки на ЕС. 

През последните години CEN, CENELEC и ETSI все повече насочват вниманието си 

върху образованието и обучението в областта на стандартизацията. В тази връзка 

създадената през 2010 г. от европейските организации за стандартизация съвместна работна 

група „Европейско образование и обучение в областта на стандартизацията” проучва най-

добрите европейски практики, прилагани към образованието и обучението в областта на 

стандартизацията, и разработва европейска политика за образование в областта на 

стандартизацията. Част от политиката са генералният план, който предоставя обща рамка за 

синхронизация на действията на основните заинтересовани страни в Европа с цел 

насърчаване на образованието и обучението в областта на стандартизацията, и планът за 

изпълнение на заложените в генералния план цели. Тези документи са базата за последващи 

действия, насочени към въвеждането и/или популяризирането на стандартизацията като 

учебна дисциплина или програма в националните образователни системи и обучителни 

програми на страните членки на EС. 
 

2. Добрата практика на БИС за създаване на информационни центрове по 

стандартизация във ВУЗ [3, 4, 5] 

Висшите учебни заведения имат изключително важен принос за повишаване на 

осведомеността за стандартизацията и ползите от нея. В тази връзка е и пилотният проект на 

БИС, като член на ISO за България, за създаване на информационни центрове в 

университетите в страната. Това, заедно със свързването на стандартизацията с 

образованието, е сред стратегическите приоритети на БИС за популяризиране на стандартите 



161 

и стандартизацията в България, записани в Стратегията за развитие на стандартизационната 

система в България и за развитието на БИС за периода 2014-2017 г. Според БИС е 

необходимо създаване на стратегически партньорства с университетите, научните 

организации и бизнеса за развитие на научната и иновативна дейност, както и за подобряване 

на конкурентоспособността на българската икономика. БИС дава достъп на преподаватели и 

студенти за безплатно четене на подбрани български стандарти. По този начин стандартите 

може да се използват за образователни и научноизследователски цели, като за улеснение са 

групирани в пакети, съобразно номера и наименованието на съответния технически комитет 

(ТК). БИС има две основни цели: експертите от университетите да участват в работата на 

ТК, чиито стандарти ползват; стандартите да залегнат в учебните дисциплини, които се 

изучават в университетите. Инициативата на БИС за създаването на такива центрове във ВУЗ 

е породена от факта, че българското общество е слабо информирано по отношение на 

стандартизацията и стандартите. Откриването на информационните центрове дава 

възможност за подпомагане на учебната и научноизследователската дейност на 

преподавателите, докторантите и студентите чрез достъп до актуална и изпреварваща 

информация от международните и регионалните организации по стандартизация. 

 Технически университет (ТУ), София – На 30.09.2013 г. в ТУ, София се открива 

информационен център по стандартизация. Общността на ISO признава, че този пилотен 

проект е важна стъпка в популяризирането на стандартизацията сред преподаватели и 

студенти.  

 Нов български университет (НБУ), София – на 10 ноември 2014 г. БИС открива в 

НБУ информационен център по стандартизация.  

 Лесотехнически университет (ЛТУ), София – на 01.12.2015 г. в ЛТУ се открива 

информационен център по стандартизация.  

 Софийски университет (СУ), София – на 26.01.2016 г. БИС открива в 

Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” информационен център по 

стандартизация.  

 Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София – на 

18.02.2016 г. в УАСГ се открива информационен център по стандартизация. БИС предоставя 

безплатен достъп за четене на студентите и преподавателите от УАСГ на девет пакета с над 

2000 стандарта в областта на строителството и архитектурата, групирани по съответни ТК.  

 Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), София 

– от 23.02.2016 г. в УниБИТ функционира информационна система по стандартизация. Тя е 

създадена в резултат на подписано споразумение между УниБИТ и БИС и функционира в 

рамките на катедра „Архивно-документално наследство и културономия“ при УниБИТ. 

 Технически университет (ТУ), Габрово – на 19.05.2016 г. БИС открива в Габрово 

първия информационен център по стандартизация извън София. Центърът е създаден заради 

необходимостта при обучението на студентите и докторантите в конструкторските, 

технологичните и мениджърските дисциплини да се изпълняват изискванията и нормите на 

българските стандарти. 

 Икономически университет (ИУ), Варна – на 26.05.2016 г. в ИУ се открива 

информационен център по стандартизация. Стандартите се използват пряко в учебния 

процес от студентите. Повече от 30 години в специалността "Стокознание" дисциплината 

"Стандартизация, метрология и квалиметрия" се преподава на икономисти бакалаври, като се 

усвояват принципите, методите, създаването и приложението на стандартите. Това дава 

възможност на завършващите специалисти да използват стандартизацията като един от 

основните лостове за управление на икономиката. 

 Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София – На 13 юли 

2016 г. е подписано Споразумение за сътрудничество между УНСС и БИС. На състоялата се 

на 8-ми септември 2016 г. в УНСС Трета кръгла маса с международно участие на тема 

„Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“ е оповестено откриването 

на информационен център по стандартизация. 
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 Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ), София – В 

продължение на стратегическата цел на БИС за тясно взаимодействие с университетите в 

България на 23 май 2018 г. е открит информационен център по стандартизация в ХТМУ. 

 

III. Основни насоки за развитие на университетското образование и обучение в 

областта на стандартизацията [3] 

Европейските организации за стандартизация CEN, CENELEC и ETSI, представители 

на бизнеса и индустрията, на висшето образование, на правителствата и институциите на ЕС, 

както и на национални и европейски организации за стандартизация се обединяват около 

мнението, че трябва да се направи повече, за да се повиши информираността и да се 

подобрят знанията относно стандартите и стандартизацията. По-конкретно, има нужда от 

материали, които да бъдат използвани в контекста на продължаващото и висшето 

образование и професионалното обучение, които да разясняват ползите от стандартизацията 

за фирми от различни сфери на индустрията и за обществото като цяло. CEN, CENELEC и 

ETSI подготвят обща стратегия за образованието в сферата на стандартизацията, която ще се 

гради върху съществуващите практики и чиято цел ще бъде повишаване на информираността 

по различни теми, както и осигуряване на база за разработване на нови инициативи със 

съответните заинтересовани страни през следващите години. Необходимо е да се насърчава 

включването на стандартизацията в научната и образователната система с цел осигуряване 

на оперативна съвместимост на научни, образователни и стандартизационни организации за 

ефективно прилагане на стандартите в рамките на вътрешния пазар на съответните държави. 

В тази връзка са и препоръките на Съвета на ЕС и стратегически приоритет № 3 в дейността 

на БИС: 

 Препоръки на Съвета на ЕС: 

- Органите за стандартизация да работят в тясно сътрудничество с научната общност, 

за да се включат резултатите от изследванията в работата по стандартизацията. 

- Страните членки на ЕС да предприемат действия за по-голямо участие на учените в 

дейностите по стандартизация. 

- Страните членки на ЕС да подобрят позицията на стандартизацията в 

образователните програми и учебни планове, за да се запознаят студентите със 

стратегическите ползи от стандартизацията. 

 Стратегически приоритети в дейността на БИС – Приоритет 3. Активизиране на 

отношенията с: научните организации (БАН с нейните институти и други научни 

институти); университетите; държавните органи и обществените организации. 

Стратегически цели по приоритет 3: 

Стратегическа цел 3.1 Активизиране на отношенията с научните организации 

- 3.1.1 Създаване на стратегически партньорства с научните организации и 

включването на резултатите от научните изследвания в дейностите по стандартизация на 

ранен етап. 

- 3.1.2 Подобряване на трансфера на знания и технологии чрез насърчаване участието 

на представителите на научните организации в разработването на европейски и 

международни стандарти. 

Стратегическа цел 3.2 Активизиране на отношенията с университетите 

- 3.2.1 Подпомагане процеса на обучение по стандартизация в университетите чрез 

предоставяне на подходящи материали, ръководства за най-добрите европейски и 

международни  практики, включително контролиран достъп до стандарти, за създаване на 

учебни модули и програми. 

- 3.2.2 Насърчаване участието на университетските преподаватели в 

стандартизационния процес, включително в организирането и провеждането на 

специализирани семинари, обучения, научни форуми и конференции. 

- 3.2.3 Създаване на стратегически партньорства с университетите, съвместно с 

научните организации и бизнеса, за развитие на научната и иновативна дейност. 
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Съгласно разработения от съвместната работна група „Европейско образование и 

обучение в областта на стандартизацията” генерален план програмите за образование и 

обучение в областта на стандартизацията следва да включват три основни етапа от 

образователната система на всяка страна членка на ЕС с определени ясни цели и очаквани 

резултати, а именно: 

- Изучаване на стандартизацията в профилирани гимназии и професионални училища 

– с цел придобиване на общи познания за стандартите и тяхната приложимост в 

ежедневието. 

- Изучаване на стандартизацията във висши специализирани училища, насочено към 

базово изучаване на стандартизацията с цел придобиване на знания и умения за работа със 

стандарти и разбиране на връзката на стандартизацията със съответната академична 

дисциплина. 

- Изучаване на стандартизацията в различни курсове за разширяване и подобряване на 

професионалната квалификация, фирмени обучения в областта на стандартизацията за 

придобиване на знания относно ползите от прилагането на стандартите. 

 

IV. Учебен курс „Стандартизация, сертификация и акредитация“ за нуждите на 

студентите от Факултета по икономически и социални науки (ФИСН) към 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) [1] 

Учебната дисциплина „Стандартизация, сертификация и акредитация” е с научно-

практическа насоченост. По отношение на учебния материал дисциплината надгражда и 

задълбочава теоретичните познания и практическите умения на студентите по дисциплината 

„Управление на качеството” и е логично нейно продължение. Придобитите компетенции ще 

служат и като основа за по-нататъшното квалификационно развитие и усъвършенстване в 

областта на стандартизацията, сертификацията и акредитацията. Дългосрочната цел на тази 

дисциплина е в своето професионално развитие студентите да продължат да използват и 

популяризират стандартите, което им дава и конкурентно предимство при навлизането на 

пазара на труда. Успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина ще могат да: 

- дефинират стандартизацията, стандартите, одита, сертификацията и акредитацията; 

- анализират процеса на създаване на стандартите; Закона за националната 

стандартизация; провеждането на сертификацията; Закона за националната акредитация на 

органи за оценяване на съответствието;  

- анализират комплексно и оценяват ролята на БИС, неговите политика, цели и 

задачи; дейността на органи за акредитация;  

- прилагат правилата за работа по националната стандартизация; документите и 

процедурата за акредитация;  

- идентифицират и анализират основните нормативни актове и документи в 

областта на стандартизацията, одита, сертификацията и акредитацията;  стандартите 

ISO/IEC 17011
3
, ISO/IEC 17020

4
, ISO/IEC 17021

5
, ISO/IEC 17065

6
, ISO 19011

7
;  

- разработват, внедряват и поддържат системи за управление в съответствие с 

международни стандарти за: качество; околна среда; здраве и безопасност при работа; 

безопасност на хранителни продукти; сигурност на информацията; сигурност на веригата за 

доставки; риск; енергия; социална отговорност и др. и интегрирани системи за управление; 

- извършват икономически проучвания, анализи и експертна дейност в областта на 
                                                           
3
 ISO/IEC 17011 – Оценяване на съответствието. Изисквания за органите за акредитация, извършващи 

акредитация на органи за оценяване на съответствието 
4
 ISO/IEC 17020 - Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, 

извършващи контрол 
5
 ISO/IEC 17021 – Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация 

на системи за управление 
6
 ISO/IEC 17065 – Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, 

процеси и услуги 
7
 ISO 19011 – Указания за извършване на одит на системи за управление 
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стандартизацията, сертификацията и акредитацията и др. 

 

V. Заключение  

Стандартите се създават в полза на обществото. Те са в помощ при подобряване на 

качеството, подпомагат законодателството, съдействат за конкурентоспособността, служат 

като норма за оценяване на съответствието и са огледало на постиженията в науката и 

развитието на технологиите. [2] 

Организирането на поредица от инициативи в посока на подобряване на 

информираността, знанията и уменията в областта на стандартизацията ще допринесе за 

разработването на приложими европейски стандарти, които са израз на знанията на всички 

европейски страни, и които осигуряват основните елементи за постигане на просперитета на 

ЕС. Като привлича и ангажира с дейностите по стандартизация производители, доставчици, 

потребители, държавни институции и обществени организации, партньори в областта на 

социалната сфера, органи по оценяване на съответствието, научни и академични среди, БИС 

осигурява чрез ефективен процес и спазването на ценностните принципи за разработване на 

стандарти на всички нива (национално, европейско и международно). Партньорството на 

БИС с ВУЗ подкрепя инициативата на европейско ниво за насърчаване изучаването на 

стандартизацията във висшето образование. Включването на стандартизацията и стандартите 

в учебните програми на студентите е важно и БИС продължава да работи в посока 

усъвършенстване знанията на бъдещите експерти и мениджъри в страната с цел да се научат 

да боравят със стандартите в своята дейност. [3] 
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Увод 

Милиони трудещи се по цял свят са изложени на работните си места на влиянието на 

вредни фактори. Неконтролирането на свързаните с тях рискове може да навреди на здравето 

им по много и различни начини. От друга страна, когато работното място е обезопасено и 

хората разбират, че за тяхното здраве се полагат грижи, е много вероятно мотивацията им за 

работа да се подобри. Този факт намира всe по-широко признание в съвременната практика, 

при която здравето и удовлетворението от извършената работа водят до повишаване на 

ефективността и качеството на труда. 

Добрите условия на труд и оптималната безопасност трябва да бъдат една от 

първостепенните грижи на работодателят, тъй като БЗР, както и качеството и опазването на 

околната среда са неделим аспект от неговите отговорности. Осъзнаването, че безопасността 

и здравето на работещите са важни показатели както за производителността, така и за 

икономическите и организационни ползи. Добрата бизнес политика означава да се осигури 

безопасен и здравословен труд и да се реализира на пазара безопасен и търсен продукт. 

Осигуряването на здраве и безопасност е всеобхватна мултидисциплинарна област и 

изисква познания в широк спектър от дисциплини – право, управление на риска и 

безопасността, професионално здраве при работа. Управлението на БЗР има съществено 

значение при предотвратяване на трудовите злополуки, професионалните заболявания и 

психосоциалните проблеми, свързани с работната среда.  

 

Изложение 

Европейската агенция (EU-OSHA) за безопасност и здраве при работа (БЗР) години 

наред проучва, анализира и дава насоки за подобряване живота на работещите, намаляването 

и ограничаването доколкото е възможно на професионалните заболявания и свеждането до 

минимум на трудонвите злопулуки. 

Много са както причините за професионалните заболявания, така и видовете 

заболявания, включително ракови заболявания, респираторни разстройства, сърдечносъдови 

заболявания, кожни заболявания, мускулно-скелетни смущения и проблеми с психичното 

здраве, могат да бъдат причинени или влошени вследствие условията на труд. Въпреки че, 

основните причини за тези заболявания могат да бъдат комплексни, някои експозиции на 

работното място допринасят за развитието или прогресирането на дадено заболяване, 

включително: 

 опасни вещества, например химични и биологични агенти, включително 

канцерогенни вещества; 

 лъчение, вкл. йонизиращо лъчение и ултравиолетово лъчение от слънцето; 

 физични фактори, включително вибрации, шум, вдигане на тежки предмети на ръка 

и работа в седнало положение; 

 работно-организационни и психосоциални рискови фактори, например работа на 

смени и стрес. 
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Важно е да се следят отблизо рисковете, свързани с тези експозиции, както и тяхното 

взаимодействие помежду им и с променящите се модели на работа. 

Добрите практики включват насърчаването на култура на предотвратяване на риска и 

повишаване на благосъстоянието на работното място; използване на постоянно наблюдение 

с цел предотвратяване на здравословните проблеми на работното място и насърчаване на по-

здравословни работни места посредством дейности за насърчаване на здравето на работното 

място. Важно е също така предприятията да оценяват и управляват рисковете и да спазват 

йерархията на превенцията. 

В съответствие със Стратегическата рамка на ЕС в областта на БЗР за периода 2014 - 

2020 г., един от приоритетите на EU-OSHA е подкрепата на предотвратяването на свързаните 

с работата заболявания. Целта е не само да се подобри животът на отделните работници и 

служители, но също така да се сведат до минимум разходите за свързаните с работата 

заболявания и смъртните случаи. 

Броят на злополуките на работното място е намалял с 25 % през последните 10 години. 

Въпреки това свързаните с работата заболявания все още причиняват смъртта на около 2,4 

милиона души в световен мащаб всяка година, 200 000 от които са в Европа. Свързаните с 

работата заболявания най-често включват, но не се ограничават до: стрес и психични 

разстройства; свързани с работата ракови заболявания; кожни заболявания; свързани с 

работата заболявания, причинени от опасни вещества и биологични агенти и много други. 

Дейността на EU-OSHA във връзка със свързаните с работата заболявания има за цел да 

предостави доказателствен материал във връзка с профилактиката, политиката и практиката, 

както и да се осигури по-добър преглед на тежестта на професионалните заболявания. През 

2015 г. EU-OSHA започна мащабен проект, който обхваща три области от научните 

изследвания, политиката и практиката по отношение на свързаните с работата заболявания: 

 трудова рехабилитация и връщане на работа след раково заболяване; 

 свързани с работата заболявания, причинени от биологични агенти и 

 системи за ранно предупреждение и оповестяване в областта на БЗР. 

„Свързано с работата заболяване“ е всяко заболяване, причинено или влошено от 

фактори на работното място. Тук влизат много заболявания, причините за които са по-

сложни и включват комбинация от професионални и непрофесионални фактори. 

„Професионално заболяване“ е заболяване, предизвикано преди всичко от 

експозиция на работното място на физичен, организационен, химичен или биологичен 

рисков фактор, или на комбинация от тези фактори. Професионални заболявания са 

предимно тези, изброени в националното законодателство като резултат от експозиция на 

рискови фактори по време на работа. Признаването на професионално заболяване може да 

бъде свързано с обезщетение, ако е ясно, че е налице причинно-следствена връзка между 

професионалната експозиция и заболяването. 

В Европейския списък на професионалните заболявания се съдържат препоръки 

относно професионалните заболявания, които следва да бъдат включени в националните 

списъци на държавите членки. Освен това в него се отправят препоръки за въвеждането на 

правила за компенсация, профилактиката и събирането на статистически данни. Документи с 

насоки на равнището на ЕС и на национално равнище определят диагностичните критерии и 

критериите, свързани с експозицията, за признаване на професионални заболявания като 

такива, включени в списъка. Допълнителни критерии се прилагат за обезщетения, свързани 

най-вече с минимална степен на увреждане или нетрудоспособност.  

 

1. Най-често срещаните свързани с работа заболявания. 

А. Мускулно-скелетни смущения 

Мускулно-скелетните смущения засягат милиони работници в Европа и струват 

милиарди евро на работодателите. Те са най-често срещания проблем, свързан с труда в 

Европа - 25% от работещите в 27-те държави-членки на ЕС съобщават за болки в гърба, а 

около 23% се оплакват от мускулни болки. На първо място е уместно да се предприемат 
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превантивни мерки. Работниците, които вече имат мускулно скелетни смущения са 

изправени пред предизвикателството да запазят своята работоспособност и при 

необходимост да бъдат реинтегрирани на работното място. Решаването на проблема с 

мускулно-скелетните смущения допринася за подобряване на живота на работещите, то е 

полезно и от гледната точка на бизнеса. 

Мускулно-скелетните смущения обикновено засягат гърба, врата, раменете и горните 

крайници и по-рядко долните крайници. Те могат да бъдат резултат от увреждане или 

проблеми на ставите или други тъкани. Здравословните проблеми варират от 

неразположение и незначителна болка до сериозни заболявания, изискващи отпуск по болест 

или медицинско лечение. При повечето хронични състояния резултатът може да бъде трайно 

увреждане и загуба на работата. Двете основни групи мускулно-скелетните смущения са 

болка/травма на гърба и свързани с работата увреждания на горните крайници (познати най-

вече като „травми от продължително напрежение“). Повечето свързани с работата мускулно-

скелетните смущения се развиват в течение на продължителен период от време. Обикновено 

причината за мускулно-скелетните смущения не е само една, а съчетание от няколко 

фактора. Физическите причини и организационните рискови фактори са: 

 вдигане на тежести, особено при навеждане и усукване, 

 повтарящи се или принудителни движения, 

 непривична и статична поза, 

 вибрации, слабо осветление или ниски температури на работната среда, 

 високи обороти на работа, 

 продължително стоене прав или седнал в едно и също положение. 

Има все повече доказателства за връзката на мускулно-скелетните смущения с 

психосоциалните рискови фактори (особено в съчетание с физическите рискове), като 

високите изисквания и липса на самостоятелност при работа и ниска степен на 

удовлетвореност от работата. 

Съществуват доста опасности и рискове при ръчно обработване на товари - дейности, 

извършвани от един или повече работещи: вдигане, поддържане, сваляне, бутане, теглене, 

носене или преместване на товар (човек, животно или предмет). Въпреки че непрекъснато 

намалява, процентът на работещите в ЕС, които носят или преместват тежки товари, е все 

още висок – около 35 %. 

Няма едностранно решение за превенции във връзка с ръчното обработване на товари, 

но често се използва експертна помощ. Доста от решенията са лесни и евтини, например 

осигуряване на количка за съдействие при пренасяне на тежести или промяна на 

местоположението на предмети на бюрото. За решаване на проблема с мускулно скелетнитге 

смущения работодателите трябва да използват съчетание от: 

 Оценка на риска: чрез цялостен подход се прави анализ и оценка на пълния набор от 

причини за тези смущения. 

 Участие на работещите: включване на работещите и техни представители в дискусии 

по евентуални проблеми и решения 

Превантивни действия при мускулно скелетни смущения 

 Промяна на: разположението на работното място - за да се избегнат статични или 

непривични пози на работа; оборудване - ергономично проектирано и пригодно за 

изпълнение на задачите; работни задачи - промяна работните методи или 

инструменти 

 Работа с работещите: повишаване осведомеността за риска, осигуряване обучение, по 

добри работни методи 

 Управление на труда: работно планиране, при което се избягва повторяемост на 

движенията или задържане в неудобна поза. Организиране на почивки, ротация на 

работните места или преразпределение на задачите 

 Организационни фактори: изготвяне политика за мускулно скелетните смущения. 

Управленският подход към мускулно скелетните смущения включва наблюдение и 
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насърчаване на здравето, рехабилитация и реинтеграция на работниците, страдащи от 

мускулно скелетните смущения. 

Значението на превенцията на мускулно скелетните смущения се признава в 

европейските директиви, нормативните документи на държавите членки и насоките за добри 

практики. Мускулно скелетните смущения са признати за приоритет на държавите членки на 

ЕС и на европейските социални партньори. 

Б. Психосоциални рискове и стрес на работното място 

Психосоциалните рискове и стресът на работното място са сред най-големите 

предизвикателства за БЗР. Те оказват значително въздействие върху здравето на отделните 

лица, организациите и националните икономики. 

Приблизително половината европейски работници смятат стреса за обичайно явление 

на своето работно място, на което се дължи почти половината от всички загубени работни 

дни. Подобно на много други проблеми, засягащи психичното здраве, стресът често пъти е 

неправилно разбиран или заклеймяван. Ако се разгледат обаче като организационен 

проблем, а не като личен недостатък, психосоциалните рискове и стресът могат да бъдат 

управлявани като всеки друг риск на БЗР. 

Психосоциалните рискове са резултат от лошо планиране, организиране и управление 

на труда, както и от лоши социални условия на работното място; те могат да доведат до 

отрицателни психологически, физически и социални последици, като стрес на работното 

място, изтощение или депресия. Ето някои примери на условия на труд, водещи до 

психосоциални рискове: 

 прекомерно работно натоварване; 

 противоречиви изисквания и неизяснена роля; 

 липса на участие при вземането на решения, които засягат работника, и липса на 

влияние върху начина, по който се извършва работата; 

 лошо управлявани организационни промени, несигурност на работното място; 

 неефективна комуникация, липса на подкрепа от ръководството или от колегите; 

 психологически и социален тормоз, насилие от трета страна. 

При обсъждане на изискванията на работното място е важно да се разграничат 

психосоциалните рискове, като прекомерното работно натоварване, от условията, които 

макар и да са стимулиращи и понякога проблемни, създават отзивчива околна среда, в която 

работниците са добре обучени и мотивирани да работят с максималните си възможности. 

Добрата психосоциална среда стимулира добри производствени резултати и лично развитие, 

както и психично и физическо благоденствие на работниците и служителите. 

Работниците изпитват стрес, когато работата поставя пред тях изисквания, които са по-

високи от възможностите им да се справят с тях. Освен проблемите с психичното здраве, 

работниците, изпитващи продължителен стрес, могат по-нататък да развият сериозни 

проблеми с физическото здраве, като сърдечносъдови заболявания или мускулно-скелетни 

проблеми. 

На ниво организация отрицателното въздействие включва незадоволителни цялостни 

бизнес резултати, висок процент на отсъствията от работа, презентизъм (служители и 

работници, които ходят на работа, когато са болни и не могат да изпълняват ефективно 

своите задължения), както и повишени нива на злополуките и нараняванията. Отсъствията 

стават по-продължителни от тези, които се дължат на други причини, а стресът на работното 

място може да допринесе за повишаване на процента на ранно пенсиониране. 

Приблизителните оценки на разходите за бизнеса и обществото са значителни и възлизат на 

милиарди евро на национално равнище. 

Според поведено от EU-OSHA европейско проучване на общественото мнение около 

половината от работниците считат, че на работното им място има проблем със стреса. Сред 

най-често посочваните причини за стрес са реорганизацията или несигурността във връзка с 

работата, продължителното работно време или прекомерното работно натоварване, както и 

тормоз и насилие на работното място. EU-OSHA представя актуални данни и доказателства 

https://osha.europa.eu/bg/surveys-and-statistics-osh/european-opinion-polls-safety-and-health-work
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от проучвания относно наличието на стрес на работното място, влиянието му върху 

безопасността и здравето, както и за психосоциалните рискове. 

Смята се, че най-ефективен е превантивният, цялостен и систематичен подход за 

управление на психосоциалните рискове. Проведеното от EU-OSHA Европейско проучване 

за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER) изследва как се 

възприемат и управляват психосоциалните рискове в европейските предприятия, като 

идентифицира основните фактори, пречките и нуждите от подкрепа. Проучването показва, че 

в сравнение с „традиционните“ рискове за БЗР, психосоциалните рискове се считат за по-

сложни и трудни за овладяване. Необходими са повишаване на осведомеността и прости 

практики, които улесняват преодоляването на стреса, насилието и тормоза на работното 

място. 

При правилен подход психосоциалните рискове и стресът на работното място могат да 

бъдат предотвратени и успешно управлявани, независимо от размера и вида на 

предприятието. Те могат да се преодолеят по същия логичен и систематичен начин, по който 

се преодоляват всички други рискове, свързани със БЗР. 

Управлението на стреса е не само морално задължение и добра инвестиция за 

работодателите, но и правно изискване, определено в Рамкова директива 89/391/ЕИО и 

подкрепено от рамковите споразумения на социалните партньори относно стреса, тормоза и 

насилието на работното място. 

Работодателите се насърчават да прилагат допълнителни, доброволни мерки в подкрепа 

на психичното благоденствие. 

Въпреки че работодателите имат законовата отговорност да гарантират, че рисковете на 

работното място правилно се оценяват и контролират, от съществено значение е и участието 

на работниците и служителите. Работниците и служителите и техните представители най-

добре разбират проблемите, които могат да възникнат на работното място. Включването им 

гарантира, че въведените мерки са както адекватни, така и ефективни. 

В. Свързани с работата ракови заболявания 

Един от най-големите здравни проблеми за работните места в Европа и дори в световен 

мащаб е свързаният с работата рак. Оценено е, че 53 % от всички свързани с работата смъртни 

случаи в ЕС и други развити държави се дължат на този вид заболявания. Според Пътната карта 

за канцерогените всяка година в резултат на експозиция на канцерогени на работното място в 

ЕС възникват около 120 000 случая на свързани с работата ракови заболявания, водещи до около 

80000 смъртни случая годишно. 

Въпреки това лъчението, стресът и други фактори, свързани с организацията и 

условията на труда, винаги са били асоциирани със свързаните с работата ракови 

заболявания. Освен това нови данни сочат, че професионалната експозиция на вещества, 

нарушаващи функциите на ендокринната система (напр. някои пестициди), или 

наноматериали може да причини раково заболяване. 

Тези тревожни статистически данни са довели до предприемане на мерки. В нова 

инициатива относно БЗР Европейската комисия се ангажира със защитата на работниците от 

свързани с работата ракови заболявания. Това ще бъде постигнато чрез преразглеждане на 

Директивата относно канцерогените и мутагените, за да се определят гранични стойности на 

експозиция за общите за работните места в Европа химикали, причиняващи ракови 

заболявания 

Г. Свързани с работата заболявания, причинени от опасни вещества и биологични 

агенти 

Опасни вещества - всички течни, газообразни или твърди тела, които излагат на риск 

здравето или безопасността на работниците, могат да се намерят на почти всички работни 

места. В цяла Европа милиони работници попадат в контакт с химични и биологични агенти, 

които могат да им навредят. 

Фактически през 2015 г. 17 % от работниците в ЕС съобщават, че са изложени на 

въздействието на химически продукти или вещества в продължение на най-малко една 
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четвърт от работното си време, като тази стойност остава на практика без промяна от 2000 г., 

а 15 % съобщават, че вдишват дим, пушек, прахообразни продукти или прах, когато са на 

работа. 

Някои силно опасни вещества, като азбест или полихлорирани бифенили (PCBs), днес 

са забранени или поставени под строг контрол. Други потенциално вредни вещества обаче са 

все още широко използвани, като е въведено законодателство, което да гарантира, че 

свързаните с тях рискове се управляват адекватно. 

Рисковете за здравето, които могат да бъдат причинени от работа с опасни вещества, са 

от леко очно и кожно възпаление до тежки последици, като вродени малформации и рак. 

Последиците могат да бъдат остри или дългосрочни, а някои вещества е възможно да имат 

кумулативен ефект. Някои от най-честите заболявания са: алергии; кожни заболявания; 

ракови образувания; репродуктивни проблеми и вродени малформации; респираторни 

заболявания; отравяне 

Биологичните агенти  

Според Европейското проучване на условията на труд от 2015 г. все по-голяма част от 

европейските работници (13 %, което е 1,5 пъти повече в сравнение с преди 10 години) са 

изложени на инфекциозни агенти по време на работа. Биологичните агенти се срещат в 

много сектори и включват вируси, бактерии, гъбички и паразити, като могат да причинят 

здравословни проблеми пряко или чрез експозиция на свързаните с тях токсини или 

алергени. Те обикновено са невидими, което означава, че създаваните от тях рискове може да 

не се вземат под внимание. 

Свързаната с условията на труд експозиция на биологични агенти може да бъде 

свързана с редица здравословни проблеми, включително инфекциозни заболявания, ракови 

заболявания кожни заболявания и алергии. Освен това някои биологични агенти могат да 

доведат и до увреждане на плода при бременни жени. В някои сектори за работниците има 

особен риск да бъдат изложени на въздействието на вредни биологични агенти: 

здравеопазване, селско стопанство, ветеринарни услуги, почистване и поддръжка, 

канализационни услуги и управление на отпадъци, градинарство и работа в лаборатория са 

особено изложени на риск. Те могат да работят директно с микроби или да бъдат изложени 

на тях чрез контакт, например с телесни течности или почва. Ако източникът на експозиция 

на биологичен агент е известен, относително лесно е да се предотвратят неблагоприятните 

ефекти върху здравето. Управлението на риска от неизвестни източници на експозиция е 

много по-трудно. 

Развиващите се нови технологии, разширяващите се сектори и промените в 

организацията на труда могат да доведат до по-голям риск от увреждане от биологични или 

химични агенти. В сектора на екологията например иновационните технологии могат да 

причинят недостатъчно разбрани рискове. Друг пример е, че все повече работници са 

изложени на опасни вещества в тежки професии, като грижи в домашни условия и 

управление на отпадъците, където експозицията варира, но осведомеността за 

съществуващите опасности е слаба. Повече от всякога е жизненоважно работодателите и 

работещите да разберат потенциалните рискове и да предприемат превантивни действия. 

За да се защитят работниците от вредни вещества, първата стъпка е да се направи 

оценка на риска. След това трябва да се вземат мерки за отстраняване или намаляване на 

рисковете, доколкото е възможно. И не на последно мясно е редовното наблюдение пре 

разглеждане на ефективността на предприетите стъпки. 

Държавите членки и EU-OSHA са разработили различни модели, които да помогнат на 

малките и средните предприятия да извършват оценка на риска. Е-инструментът за опасните 

вещества осигурява на работодателите съдействие и съвети, които са им нужни за ефективно 

управление на опасните вещества на работното място. Базата данни с практически 

инструменти и насоки съдържа практически мерки за работните места, например насоки за 

оценки на риска и за това как да се замести или отстрани употребата на опасни вещества, 

както и примери от практиката и разнообразни 
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Работодателите трябва да вземат под внимание евентуални уязвими групи, като 

работници, които са млади, бременни или кърмещи, за които по закон се изисква специална 

защита. Необходимо е също така да се вземат под внимание и други групи работещи, 

например мигранти, необучен или неопитен персонал и външни изпълнители, като 

работници по почистването, и превенцията да бъде съобразена с техните нужди. 

Европейското законодателство за защита на работниците е разработила мерки, които 

работодателите са длъжни да предприемат за контрол на рисковете за работниците от опасни 

вещества. Тези мерки не се изчерпват с описаните: 

 Отстраняването и заместването оглавяват йерархията на контролните мерки. Когато 

е възможно, отстранете използването на опасни вещества, като промените процеса или 

продукта, в който се използва веществото. 

 Ако отстраняването е невъзможно, заместете опасното вещество с безопасно или по-

малко опасно. 

 Ако дадено вещество или процес не могат да бъдат отстранени или заместени, 

експозицията може да бъде предотвратена или намалена чрез технически и организационни 

решения. Такива са например контролът на емисиите при източника (затворена система или 

локална отвеждаща вентилационна система) или намаляването на броя на работниците 

изложени на въздействието на вредното вещество, както и на продължителността и 

интензивността на експозицията. 

 По закон към използване на лични предпазни средства се пристъпва само в краен 

случай, когато експозицията не може да бъде адекватно контролирана по други начини. 

За да се гарантира безопасността е необходима успешна комуникация между 

работодател и работник, като работниците следва да се информират относно: 

 Констатациите на оценките на риска на техния работодател 

 Опасностите, на които са изложени, и как те могат да ги засегнат 

 Какво следва да правят, за да бъдат те и другите в безопасност 

 Как да проверяват и установяват, когато нещата не са в ред 

 На кого следва да съобщават за евентуални проблеми 

 Резултатите от мониторинг на експозицията или от наблюдение на здравето 

 Превантивни мерки, които да се вземат при дейности по поддръжката 

 Процедури за първа помощ и при извънредни ситуации 

 

2. Законодателната уредба в областта на опасните вещества в ЕС 

Всички, които участват в дейностите по управление на опасните вещества на работните 

места, трябва да са запознати със законодателната уредба в областта на опасните вещества в 

Европейския съюз. 

Законодателството в областта на БЗР има за цел защита на работниците от рисковете за 

безопасността и здравето като цяло, както и от опасните вещества на работното място (напр. 

директивата за химическите агенти, директивата за канцерогените и директивите за 

граничните стойности). То изисква от работодателите да извършват оценка на риска на 

работното място за всички рисковете за безопасността и здравето, включително рисковете от 

опасни вещества, и да определят адекватни мерки за защита и превантивни мерки.  

Целта е да се вземат мерки, така че рисковете се контролират при източника, и да се 

осигури приоритетният характер на колективните мерки, т.е. мерките, насочени към 

осигуряване на защитата на група работници по систематичен начин. 

Регламентите REACH/REACH – Регистрация, оценка, разрешаване, ограничаване на 

производство, внос и употреба на химикали (Registration, Evaluation, Authorisation and 

Restriction of Chemicals) и CLP 2017 (Регламента за класифициране, етикетиране и опаковане 

на вещества и смеси) задължават производителите и доставчиците на химикали да 

предоставят стандартизирани етикети за безопасност, пиктограми за опасност и 

информационни листове за безопасност. Тези документи съдържат информация за 

свойствата на веществата и свързаните с тях опасности, а също така предоставят насоки 

https://osha.europa.eu/bg/themes/dangerous-substances/reach
https://osha.europa.eu/bg/themes/dangerous-substances/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures
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относно съхранението и работата с веществата, както и превенцията на риска. Други 

разпоредби и насоки обхващат специфични аспекти като производството, доставките, 

транспорта и етикетирането на опасни вещества и в много случаи те имат значение и за 

работните места. 

Разпоредбите на ЕС относно БЗР са включени в националното законодателство, но 

държавите членки имат право да включват допълнителни или по-строги разпоредби за 

защита на работниците. Ето защо е важно предприятията да проверяват специфичното 

законодателство във всяка съответна държава. 

Съгласно законодателството за работни помещения задължение на работодателя е да 

извърши оценка на риска и да гарантира, че работниците са защитени и са им предоставени 

информация, указания и обучение относно безопасното използване на химикали на 

работното място въз основа на информация от етикетите и информационния лист за 

безопасност.  

REACH събира постоянно данни относно рисковете за здравето и безопасността, 

свързани с използването на химикали. Регламентът е в сила от 1.6.2007 г. и определя три 

етапа на регистрация, завършващи на 30.11.2010 г., 30.05.2013 г. и 30.05.2018 г. 

 

3. Добри практики и международни стандарти  

Добрите практики на ниво предприятие включват насърчаването на култура на 

предотвратяване на риска и повишаване на благосъстоянието на работното място.  

Съществуват редица доброволни международни, национални и частни стандарти, които 

дават добри практики по отношение управление БЗР. Най важният аспект за подобряване 

здравето на работещите е участието и на двете страни – ръководството и служителите в 

дружеството. 

Силното, ефективно и активно ръководство е от най-голямо значение за БЗР. От своя 

страна, безопасността и здравето са съществен фактор за успеха на бизнеса. 

Защитата на служителите от злополуки и болести е не само правно и етично 

задължение - това е знак за устойчивост и стабилност на бизнеса. 

Ръководителите на предприятието - висшето ръководство, управители, съвети и т.н. – 

носят най-голяма отговорност за предотвратяване на злополуките и болестите на работното 

място. Те могат да постигат това чрез: 

 ангажиране и популяризиране на ефективна стратегия за управление на БЗР, 

 разработване на стабилни системи за управление на здравето и безопасността, 

 проследяване на ефективността на тези системи, 

 добър пример чрез постоянно спазване на всички процедури за безопасност, 

 мотивиране на персонала да активно да гарантира добра безопасност и здраве. 

Неефективното ръководство или липсата на такова по отношение на БЗР могат да 

доведат до злополуки и дори смъртни случаи, както и до влошаване на психическото и 

физическото здраве на служителите. Те могат да накърнят репутацията на компанията. 

Лошото ръководство може да причини значителни финансови вреди в резултат на отпуски 

по болест, загубено време и изплащане на компенсации. И обратно, доброто ръководство по 

отношение на БЗР: предотвратява злополуки и болести; увеличава производителността и 

ефикасността; повдига духа на служителите; осигурява възможности за спечелване на нови 

договори и привличане на висококвалифицирани служители. 

Ето няколко практични съвета от ръководството, разработено от Изпълнителния орган 

по здраве и безопасност на Обединеното кралство: 

 редовно извършване оценки на риска и предприемане на необходимите действия, 

 отчитане на въздействието на безопасността и здравето при въвеждането на нови 

служители, процедури или методи на работа, 

 спазване на принципа „активното ръководство е ефективно ръководство“ 

ръководителите трябва да редовно да слизат в „производството“, за да разговарят със 

служителите за проблемите в областта на БЗР и за възможните решения, 
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 демонстриране на ангажираност чрез своевременно информиране на Управителния 

съвет за проблеми, свързани с безопасността и здравето, 

 организиране на обучения по безопасност и здраве за всички ръководители, с цел 

насърчаване на по-добра осведоменост за значението на БЗР 

Към момента все още е действащ британският стандарт BS OHSAS 18001:2007, който 

бе признат от редица страни за стандарт по отношение на БЗР. От март 2018 г. действа 

международен стандарт ISO 45001:2018 - Здравословни и безопасни условия на труд, който 

ще замени, след 3 годишен период на преход британския стандарт и ще се прилага в цял 

свят. 

Един от начините за постигане на добро ръководство по отношение на БЗР е 

ангажиране на служителите. Работодателите са задължени по закон да предоставят на 

служителите си съвети по въпроси, свързани с безопасността и здравето, но ползите са по-

големи, когато се излезе извън рамките на минималните изисквания. Управлението на БЗР е 

по-успешно, ако се насърчава активното участие на работещите и се създават условия за 

диалог между служителите и ръководството. В Р. България работодателят осигурява на 

работещите всичко, което е законово регулирано чрез Закон за здравословни и безопасни 

условия на труд. 

 

4. Младите хора и безопасността и здравете при работа 

Статистиката показва, че вероятността от сериозна злополука на работното място е по-

голяма при хората на възраст между 18 и 24 години, отколкото при по-възрастните 

служители. Има голяма опасност те да бъдат изложени на лоши условия на труд, водещи до 

възникването на професионални заболявания още в млада възраст или по-късно в живота. 

Младите хора, които отскоро са започнали трудов живот, може да нямат достатъчно 

опит, а често им липсва физическа и психологическа зрялост. Възможно е да не обърнат 

достатъчно внимание на рискове, на които са изложени. Други фактори, които поставят 

младите хора на по-голям риск, са: липсата на умения и обучение; непознаване на 

собствените си права и задълженията на работодателя; липса на увереност да говорят за 

проблема; работодателите не осъзнават необходимостта от допълнителна подкрепа за 

младите служители. 

Задължение на работодателя е да осигурява безопасността и здравето на работещите и 

да обръща специално внимание на младите служители. Работодателите трябва да извършват 

оценка на риска, преди младият човек да започне работа, и да вземат мерки, гарантиращи 

неговата безопасност. 

Младите служители трябва да получават подходяща работа, адекватно обучение и 

надзор. Работодателите трябва да насърчават култура на безопасност и да ангажират младите 

служители с въпросите на безопасността. За младите хора на възраст под 18 години са 

приложими специални правила. 

Националните органи по здравословни и безопасни условия на труд и профсъюзите са 

пряко ангажирани в процеса по БЗР. 

Младите хора имат право да задават въпроси, да излагат съображения и да отказват 

работа, ако са изложени на риск. 

В същото време те са длъжни да спазват политиките за БЗР и да се грижат за своята 

безопасност и за безопасността на колегите си. 

Въвеждане на БЗР в образователните програми е важно и все повече темите за 

безопасност и здраве се разглеждат в учебните замедения. 

Ако детето започне да учи за безопасността и здравето, така както се учи да чете и 

пише, те ще се превърнат в естествена част от работата, игрите и живота му. Ще развие 

правилно отношение към безопасността и здравето, което ще го съпътства през целия му 

професионален живот. 

Знанията за БЗР се усвояват най-добре, ако са интегрирани в отделните изучавани 

предмети, вместо да се преподават като самостоятелна дисциплина. Практическото обучение 
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и примери от реалния живот помагат на децата и младите хора да пренесат посланията у 

дома. Различните възрастови групи — от основното училище до професионалните гимназии 

и висшите училища, усвояват по различни начини. 

Цялостният подход включва както образователните, така и административните процеси в 

училището. Учениците и администрацията обединяват усилията си за превръщане на 

училището в по-безопасно и по-здравословно място за работа и учене чрез: 

 обучение по превенция на риска и управление на БЗР, напр. чрез ангажиране на 

учениците в установяване на опасностите, 

 здравно образование и насърчаване, напр. здравни инициативи в училищата, 

 насърчаване на достойнство и уважение към всички, 

 опазване на околната среда, напр. повторна употреба и рециклиране. 
 

5. Управление на БЗР в контекста на застаряващата работна сила 

По-възрастните работници представляват все по-голяма част от работната сила. Тъй 

като хората работят по-дълго, управлението на БЗР по отношение на възрастта се превръща в 

приоритет. 

Повишаването на равнищата на заетост и удължаването на трудовия живот на хората са 

важни цели на националните и европейските политики от края на 90-те години на ХХ в. до 

днес. Равнището на заетост в ЕС-28 сред населението на възраст между 55 и 64 години се е 

увеличило от 39,9% през 2003 г. до 50,1% през 2013 г. Тази стойност обаче е далеч под 

общото равнище на заетост на хората във възрастовата група 22–64 години. Средната възраст 

на напускане на пазара на труда се е покачила от 59,9 години през 2001 г. на 61,5 години през 

2010 г. 

В стратегията „Европа 2020“ е заложена целта за увеличаване на равнището на заетост 

сред населението на възраст между 20 и 64 години до 75%, което означава, че европейските 

граждани трябва да работят по-дълго. 

Обичайните промени, свързани с възрастта, могат да имат положителен или 

отрицателен характер. Много личностни качества като мъдрост, стратегическо мислене, 

цялостно възприемане и способност за обмисляне се усъвършенстват или се пораждат с 

напредване на възрастта. Трудовият опит и професионалният капацитет също се натрупват с 

възрастта. 

Свързаните с възрастта промени във функционалния капацитет не са еднакви за всички 

хора поради индивидуалните различия в начина на живот, храненето, физическата 

подготовка, наличието на генетична предразположеност към конкретни заболявания, ниво на 

образование и работната и други среди.Свързаното с възрастта намаляване на капацитета 

влияе предимно на физическите и сетивните способности, които са най-важни за тежкия 

физически труд.  

Възрастта е само един от аспектите на многообразието на работната сила. Съобразена с 

възрастта оценка на риска означава да се отчетат свързаните с възрастта аспекти на 

отделните възрастови групи при оценяване на рисковете, което включва потенциалните 

промени във функционалния капацитет и здравословното състояние. 

Рисковете, характерни за по-възрастните служители, включват: тежък физически труд; 

опасности, свързани с работата на смени; работа в гореща, студена или шумна работна среда. 

Тъй като обаче различията между отделните хора нарастват с възрастта, не бива да се 

правят допускания само въз основа на възрастта. Оценката на риска трябва да отчита 

работното натоварване във връзка с индивидуалните възможности и здравословното 

състояние на работника. 

Насърчаване на трудоспособност и здраве на работното място 

Работоспособността е балансът между работата и ресурсите на индивида; когато 

работата и ресурсите на индивида си съответстват, налице е добро ниво на 

работоспособност. Основните фактори, които оказват влияние върху нея, са: 

 здраве и функционален капацитет, 
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 образование и компетентности, 

 ценности, нагласи и мотивация, 

 работна среда и трудова общност, 

 съдържание, натовареност и организация на работа. 

Работооспособността може да се измери чрез индекса за работоспособност. Понятието 

за работоспособност предполага, че дейностите на работното място за повишаване на 

способността за работа обхващат всички тези фактори. 

Здравето на по-възрастните хора се влияе от това, дали са водили здравословен живот 

на по-млада възраст. Намаляването на функционалния капацитет може да бъде забавено и 

сведено до минимум чрез здравословен начин на живот, например редовни упражнения и 

здравословно хранене. Работното място има важно значение за насърчаване на здравословен 

начин на живот и за стимулиране на дейности за превенция на намаляването на 

функционалните способности с цел поддържане на добри нива на работоспособност. 

Дейностите за подобряване на здравето на работното място обхващат различни теми, сред 

които диета и хранене, консумация на алкохол, преустановяване на тютюнопушенето, 

физически упражнения, възстановяване и сън. 

 

6. Трудова рехабилитация и връщане на работа 

Работната ръка в Европа застарява: възрастта за пенсиониране се увеличава в много 

държави членки и много работници и служители вероятно ще имат по-дълъг трудов живот. 

Това означава също така, че повече работници ще страдат от заболявания, като все по-голяма 

важност за поддържането на устойчиви работни места ще бъдат добрите политики за 

връщане на работното място. 

Завръщането на работа след средносрочни или дългосрочни отсъствия по болест е 

сложен процес. Тук се включват следването на няколко стъпки и комбинираното въздействие 

от различни професии, които не е необходимо да бъдат използвани съвместно. Работното 

място трябва да заема централно място в системите за връщане на работа. 

Приспособяване към работата и работната среда 

Добре организираното работно място е полезно за всички възрастови групи, 

включително за по-възрастните работници. С промяната на способностите трябва да се 

променя и естеството на работа, например чрез: 

 реорганизация или ротация на работното място, 

 повече кратки почивки, 

 по-добра организация на работата на смени, 

 подходящо осветление и контрол на нивото на шума, 

 добър ергономичен дизайн на оборудването. 

Политики за връщане на работа 

Продължителният отпуск по болест може да провокира психични проблеми, социално 

изключване и ранно напускане на пазара на труда. Улесняването на връщането на работа 

след отпуск по болест е от решаващо значение за по-възрастните работещи. Примери за 

инициативи за насърчаване на връщането на работа в европейските страни са издаването на 

„свидетелства за трудоспособност“ вместо свидетелство за нетрудоспособност във 

Великобритания и проектът „Връщане на работа“ в Дания. 

Всяка година около 1,6 милиона души в Европа са диагностицирани с рак. Според 

изследване, представено по време на семинар на EU-OSHA относно свързаните с работата 

ракови заболявания, съществуват мерки по отношение на МСС във връзка със стреса и 

проблемите, свързани със здравето, но са налице по-малко мерки за реинтеграция и връщане 

на работа за работниците, засегнати от ракови заболявания, включително такива, свързани с 

работата. 

Все повече и повече хора, преживели раково заболяване, се завръщат на работа. Важно 

е да се улесни тяхната трудова рехабилитация за насърчаване на благосъстоянието на тази 

уязвима група, както и за намаляване на свързаните с това обществени и икономически 
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въздействия. EU-OSHA проучи този въпрос и публикува прегледи на трудова рехабилитация 

и връщане на работа след преживяно раково заболяване и препоръки към предприятията. 

 

7. Жените и безопасността и здравето при работа 

Мъжете и жените имат биологични (полови) различия и дейностите, които извършват, 

условията на труд и отношението на обществото към тях също са различни. 

Някои различия засягат опасностите, пред които работещите мъже и жени се изправят в 

работата си, и начините за тяхната оценка и контрол. Поради това се извършват проучвания 

и се повишава осведомеността по проблемите, свързани с БЗР на работещите жени. 

Между мъжете и жените има разлики, които влияят на опасностите, пред които са 

изправени двата пола. Жените: 

 работят в определени сектори и извършват специфичен труд, 

 баланс между отговорностите на работното място и у дома, 

 нямат достатъчно представителство на наставническо и управленско ниво, 

 физически се различават от мъжете, въпреки че често има повече различия м/у жените, 

отколкото между мъже и жени, напр. по отношение на физическата сила, 

 заемат работни меса, които често погрешно се приемат за лесни и безопасни. 

Често тези различия не са отразени в практиката за БЗР. Освен това често се 

подценяват ефектите от работното натоварване и рисковете, свързани със стреса, при жените 

на работното място.  

Подход по отношение на БЗР, който отчита въпросите на пола, означава признаване и 

вземане предвид на различията между работещите жени и мъже. Работодателите могат да: 

 полагат усилия за осигуряване на по-безопасни и по-спокойни условия на труд за 

всички, 

 включват въпросите на пола при оценка на риска, 

 анализират постигнатото и да избягват предположения по отношение на това кой е 

изложен на риск и защо; 

 проявяват гъвкавост по отношение на работното време; 

 ангажират жените в процесите на вземане на решения, свързани с БЗР. 

Такъв подход носи ползи за всички работещи, не само за жените. 

 

Заключение 

Огромна е положителната роля на Европейската агенция за БЗР за подобряване на 

условията на труд и намаляване на професионалните заболявания във всички сектори и 

отнесена към всички възрастови групи работещи. 

Проучванията, анализите, които се правят Европейската агенция за БЗР допринасят за 

намаляването на професионалните заболявания. Но най-важното е, че условията на труд се 

подобряват и работещите упражняват своето право на труд в така наречената „приятелска 

работна среда”  

 

Използвана литература 

Информация от https://osha.europa.eu/bg 
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ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ СРОК 

НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ С ОТЧИТАНЕ ДИНАМИКАТА 

НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ 

 

Светозар Маджов, Йонко Додев 

Институт за гората – София 

Българска академия на науките 

 

В постановките на серията международни стандарти ISO 5500Х:2014 се съдържат идеи 

и предложения за разработване на система за управление на производствените активи, които 

са предназначени за тези, които: 

 се занимават с подобряване на реализацията на ценностите на активите на 

организацията; 

 участват в планирането, разработването, внедряването и анализа на дейността по 

управление на активите; 

 участват в разработване, внедряване, поддръжка в работоспособно състояние и 

подобряване на системата за техническо обслужване,ремонт и замяна на активите 

/т.е. определяне на оптималния експлоатационен срок на използване на активите/. 

Целта на изследването е да се разработи математически модел за оптимизиране на 

експлоатационния срок на използване на материалните активи / машини/ в организацията за 

повишаване на ефективността на производството. 

Обект на изследване е модел за оптимизиране на срока на използване на активите,т.е. за 

замяна на използвания актив,а предмет на изследване са парамветрите на модела.  

Критерият за оптимизиране на експлоатационния срок математически се изразява по 

следния начин: 
 

С = (Сс +СRM) / q.n ,        (1) 

където Сс са сумарните капитални разходи; 

СRM - разходите за техническо обслужване и ремонт; 

Q е обемът на произведената продукция; 

n - броят години на работа на машината. 

Капиталните разходи не зависят от производителността на машината и интензивността 

й на използуване [1] и изразяват загубите от стойността на машините, поради ежегодната им 

преоценка вследствие на моралното стареене D и загубите на доходи I с направените 

капиталовложения: 
 

Сс = D + I .        (2) 

Стойността на доходите през i-тата година, от направените капитални вложения ще 

бъде b процента от средния ежегоден капитал (или от средната остатъчна стойност за 

машината между две последоветелни преоценки): 
 

Ii = b/100.  (Si +S I-1 )/2,      (3) 

където Si e остатъчната стойност на машината след преоценката в края на i-тата година; 

Si-1 - остатъчната стойност на машината по преоценката в i-тата година. 

 

Остатъчната стойност на машината Si се определя по следната зависимост: 
 

Si = Si-1 -Di,        (4) 

където Di е намаляванетона стойността на машината при преоценката в края на i-тата 

година. 



178 

По данни на [2] оценката на остатъчната стойност на машините в края на i-тата 

година може да се определи по следната зависимост: 
 

Si = So AB
i
 /100, 

където So е първоначалната стойност на машината; 

А, В са коефициентите, които изразяват темпа на изменение на 

остатъчната стойност на машината в i-тата година. 

С отчитане на скоростта на  инфлацията ,%,  изразът (5) се записва така: 

Si = i
i

c BAC
}100/1{

100

.
       (5) 

Инфлацията може да не се отчита, ако Сс е стойността на аналогична нова машина в 

момента на оценка на старата машина. 

Изразите (3,4,5) съдържат цялата информация, която е необходима за оценка на 

капиталните разходи Сс за n години. Затова е необходимо отначало да се определи S1, S2, …, 

Sn по формулите (3) и (4). 

 

Оттук се получават стойностите за D и I, т.е. 

D = 


n

i

iD
1

 и I =


n

i

iI
1

       (6) 

и като се заместят в (2) се получава Сс. 

Съгласно [3] сумарните разходи за експлоатация на машините в продължение на Х 

часа, ще бъдат: 
 

СRM=100. Som( X / 10
3
)
l
  , 

където m и l са коефициентите, изразяващи интензивността на нарастване на разходите СRM. 

 

Характерът на изменение на елементите на функционала на разходите (1 ) е показан на 

фиг.1 и 2. 

    

Фиг.1. Характер на изменение на 

разходите за определяне на оптималния 

експлоатационен срок 

Фиг.2. Характер на изменение на 

компонентите на функционала за 

оптимизиране на експлоатационния срок 

на машините в земеделието 
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Основни изводи: 

1. Предложен е модел за оптимизиране на срока на използване на активите с 

използване на технико-икономически критерии. 

2. Анализирано е влиянието на основните параметри на математическия модел върху 

оптималния срок на използване на активите. 

 

Литература: 

1. Тасев Г., М.Михов Изследване и определяне показателите на безотказност на 

ремонтируемите обекти -ССТ, 1996, 7-8, с.46-51 

2. ASAE D 230.3. Agricultural Machinery management 
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СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА  

ЛОГИСТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ В ПРОИЗВОДСТВОТО 
 

Станислава Ковачева, Адриана Стрекаловска-Гъркова 
Лесотехнически университет, София 

 
Въведение 
Управлението на материалните потоци на етапа на преминаване през производството на 

предприятието има своя специфика, която е обект на производствената логистика. Производствената 
логистика включва в себе си избор на оптимално място за производство с оглед оптимизиране на 
разходите, времето за доставка на суровини и параметрите за достигане на готовите продукти до 
крайните потребители. Операционната стратегия е свързана с вземането на решения относно 
производствения процес и инфраструктурата необходима за функционирането на предприятието [2, 
4, 12]. Тя осигурява успешна адаптация на предприятието към променящото се пазарно търсене и 
определя начините и равнището на използване на ресурсите на предприятието, чрез което 
допринася за изпълнение на корпоративната стратегия на предприятието.  

Операционната стратегия е пряко свързана с изграждане на логистична стратегия на 
предприятието и формиране на цялостна микро- или мезологистичната система включваща базов 
набор от логистични дейности [1, 8]. Важен момент при изграждането на производствена логистична 
система е осигуряване на нейното ефективно функциониране. Разработва се принципен модел на 
логистичната система с нейните елементи, връзките между тях и факторите, които влияят. Основните 
елементите, които включва са: 

• разположение и брой на производствените звена; 
• разположение и брой на складовете; 
• разходи и оптимизация; 
• информационни и транспортни мрежи; 
• контрол и възможност за използване на компютърни системи. 
Анализът има за цел да проследи развитието на системите за логистично управление на 

производствените процеси в съвременните условия на усъвършенстване на системите за управление 
на качеството. 

 
1. Основните задачи на производствената логистична система 
Основните задачи на производствената логистична система [3, 5-8] са: 
• Да се осигури изработването на продукция в съответствие с предвидените в сключените с 

клиентите договори обеми, номенклатура и срокове за предаване. Тази задача се постига чрез 
провеждане на систематични обемни пресмятания за сравняване на трудопоглъщаемостта на 
произвежданата продукция с ефективния фонд на време на фирмата. 

• Да се осигури необходимата обвързаност в работата на отделните звена във времето и 
наситеност на всички фази на производството с необходимото количество изделие. Тази задача 
практически намира израз в приложението на принципа на пропорционалност в работата.  

• да се осигури равномерна работа и висока степен на заетост на машинния парк , площите и 
работната сила. И тук в основата са обемните пресмятания за натоварването на машинния парк и 
разпределението на производствените задачи между нейните изпълнители, което пък предопределя 
рационалното използване на площите. 

• да се осигури максимална непрекъснатост в движението на материалите по фазите на 
производствения процес, с което да се увеличи скоростта на протичане на процеса. Това предполага 
такова планиране, контролиране и регулиране на материалните потоци, при което максимално да се 
съкрати продължителността на циклите за изработване и монтиране на заготовките, детайлите, 
възлите и изделията. 

• Да се осигури непрекъснатост в ръководството на производството както по йерархичните му 
равнища, т.е. в пространството, така и за всеки планов интервал от време, т.е. във времето. 
Непрекъстността в ръководството се изразява в системно провеждане на планиране, изпълнение, 
отчет, контрол, анализ и регулиране на производствената дейност на предприятието с оглед 
изпълнението на договорните му задължения. 
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2. Функции на производствена логистична система 
Функциите на производствената логистична система могат да се обобщят в няколко основни 

направления [5, 9-16]: 
• Планиране на производствените процеси 
Планирането, както подсказва и наименованието му, изпълнява прогнозиращи и планови 

функции, т.е. съгласува работата на производствените звена в процеса на приближаване на 
производствената програма на предприятието до непосредствените му изпълнители. Планирането 
заема преобладаващия дял от трудопоглъщаемостта и представлява един непрекъснат процес.  

• Прогнозиране 
Изработва теоретично предсказване за състоянието на фирмата с помощта на съответен 

математически или статистически апарат. Разработените прогнози помагат мениджмънта при 
вземане на решения за разработване на нови продукти, проектиране на нови заводи, цехове или 
други производствени звена, модернизиране или реконструкция на съществуващите; разработване 
на нови технологични процеси; определяне на обемите доставяни материали и полуфабрикати, 
както и за насочване към определени доставчици; определяне на годишните, тримесечните и 
месечните програми и планове на завода и изработване на определен вид продукти. В зависимост от 
времевия период, прогнозирането може да е:дългосрочно, средносрочно и краткосрочно. 

• Обемното планиране: 
Формира годишната производствена програма на предприятието и разпределението й по 

тримесечия и месеци на основата на обемни пресмятания за трудопоглъщаемостта на продукцията и 
производствените възможности на машините и съоръженията. Характерно за този подетап е, че 
месечните програми се определят в натурални, стойностни и трудови измерители, без да се 
определят срокове за тяхното изпълнение. Така например се определя, че през месец януари ще се 
произведат 100бр. от изделие А, 300бр. от изделие B, 80бр. от изделие С и т.н., без да се 
диференцират срокове за изпълнение на тези задачи в рамките на месеца 

• Календарно планиране 
Разработва системи от срокове, регламентиращи движението на продукцията в пространството и 

времето – календарните планове. Календарните планове регламентират движението на продукцията 
(заготовки, детайли и възли) по съответните производствени звена(работни места, участъци и цехове) в 
определени интервали от време(месец, десетдневка, петдневка). Календарните планове лимитират 
маршрута и скоростта на движение на материалните потоци по структурните елементи на 
производствения процес(фази, частични производствени процеси, операции) на основата на системи 
от срокове, които осигуряват фактически връзките между цеховете и вътре в цеха. 

• Оперативно планиране 
Изготвя заданията на участъците и работните места в рамките на денонощието, смяната и часа. 

Планираният интервал от време при сменно-денонощното планиране е минимален, докато 
адресността е максимална - планира се дейността на отделния участък, работно място и работник. 
Оперативното планиране е в максимална степен реално, тъй като то пряко оперира с входящата и 
изходящата информация в системата за оперативно управление на производството. Оперативен 
план. Обикновено се разработва за 1 година, с разпределения по тримесечия и месеци. Съставя се на 
база на тактическия план, като се отчитат настъпилите изменения във вътрешната и във външната 
среда на организацията. В процеса на изпълнение на оперативния план последователно се внасят 
уточнения в неговото разпределение по тримесечия и месеци. 

Съвременното планиране се осъществява с по-краткосрочни стратегически планове от 2 до 3 г. 
Непрекъснато осъвременяване на плановете и все по-голямо участие на всички управленски нива в 
планирането на главните цели. 

Видове оперативни планове: 

 Еднократни оперативни планове. 
Разработват се за достигане на еднократна цел (осъществяване на рекламна кампания, 

модернизиране на складово стопанство и др.). След изпълнението на целта този план не се използва 
повече. 

-Програмата представлява еднократен комплексен план, в основата на който стои система от 
дейности, осигурени с необходимите ресурси и с ясно зададени срокове за изпълнение. 

-Проектът е друга разновидност на еднократен план, който е с по-ограничен обхват от 
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програмата. Той може да бъде разработен с цел изпълнение на отделна дейност или мероприятие на 
програмата, но може и да е самостоятелен. 

 Постоянни оперативни планове. 
Разработват се постигане на цели, които имат текущо възобновим характер, т.е. цели, които не 

са еднократни, а стоят постоянно пред организацията, като с времето само се модифицират. 
-Оперативният маркетингов план се разработва на основата на маркетинговата стратегия на 

организацията и е насочен към действие с акцент върху пазарните сегменти, маркетинговият микс, 
маркетинговия бюджет и контрола на дейността. Той съдържа 6 основни раздела: продажби, цени, 
дистрибуция, комуникации, маркетингови изследвания, маркетингов бюджет. 

-Производственият план обхваща съставянето на производствената програма, определянето на 
производствените мощности и тяхното съгласуване, както и определянето на основните 
производствени разходи. 

-Планът за човешки ресурси обхваща определянето на потребностите, излишъка или недостига 
на човешки ресурси, необходимата квалификация на човешките ресурси и свързаните с тях разходи. 

-Финансовият план трябва да съдейства за своевременното и правилно определяне на 
потребностите от финансови ресурси на предприятието, както и за ефективното им ползване. Той 
представлява система от взаимно свързани документи: планът за приходите и разходите, плановите 
показатели за паричните потоци и плановият баланс на активите и пасивите. Отделните раздели на 
плана се разработват във взаимна връзка. Информацията, съдържаща се в един раздел на плана, се 
използва при подготовката на останалите раздели. Най-сложната задача в целия процес на 
планиране е съгласуването на разделите на плана с общия план, което може да се извършва или 
отдолу нагоре (възходящо планиране) или отгоре надолу (низходящо планиране). Особености при 
възходящото планиране е последователността за изготвяне-първо разделите на плана, които след 
това ще се обединяват в общ план. Докато при низходящото планиране най-напред се изготвя 
приблизителен общ план за цялото предприятие, въз основа на който се изготвят плановете за 
отделните сектори. В рамките на оперативното планиране целите се конкретизират, за да се даде 
възможност за наблюдение и контрол. Накрая се разработва окончателният оперативен план. 

 
3. Управление на производствените логистични системи 
3.1. Логистични стратегии в логистичните производствени системи 
Отправен момент за взимане на правилно решение в областта на управлението на операциите 

е бизнес стратегията на компанията. На тази база е избрана производствената стратегия, свързана с 
начина, по който фирмата ще се конкурира на пазара и ще задоволява търсенето. Възможни са 
четири стратегии - производство за запаси, сглобяване по поръчка, производство по поръчка и 
проектиране по поръчка. (Фиг. 1) 

  
Фиг. 1.  Производствени стратегии в зависимост от начина за посрещане на търсенето  

Източник: [27] 
 

• Производство за запаси.  
Прилага се когато изискванията на клиентите за времето на изпълнение на поръчките са 

изключително високи. В този случай производството се организира така, че да се създават запаси от 
готова продукция, от които да се изпълняват поръчките на клиентите. Времето за изпълнение на 
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поръчките включва само времето за доставка на запасите от готова продукция до клиента. (Пример 
са всички бързооборотни потребителски стоки). 

• Сглобяване по поръчка. 
Прилага се тогава, когато клиентът изисква известно разнообразие на продукцията, за което е 

готов да изчака. В този случай производствената програма се настройва да произвежда и създава 
запаси от компонентите, от които се постига разнообразие на готовия продукт. Времето за 
изпълнение на поръчката включва времето за сглобяване и доставка до клиента. (Пример: 
конфигуриране на компютри според изискванията на клиентите; добавяне на екстри към базовите 
модели на автомобилите и др.) 

• Производство по поръчка. 
Прилага се когато клиента изисква по-голямо разнообразие на продукцията (в сравнение със 

сглобяването по поръчка), за което е готов да приеме по-дълго време за изпълнение на поръчката). 
При тази производствена стратегия се формират запаси от материали и компоненти, от които може 
да се произведе исканото от клиентите разнообразие на продукцията. (Времето за изпълнение на 
поръчките включва времето за производство, времето за сглобяване и времето за доставка на 
готовия продукт.(Пример: производство на продукти по каталог).  

Разликата между производство по поръчка и сглобяване по поръчка е много малка, поради 
което често се говори за производство по поръчка като обединяваща категория за двете 
производствени стратегии. 

• Проектиране по поръчка. 
Прилага се когато клиентите изискват уникални продукти, за което са готови да изчакат 

необходимото време за изпълнение на поръчката. В този случай времето за изпълнение включва 
времето за проектиране на продукта (в проектирането като правило участва и клиента), времето за 
снабдяване с необходимите материали и компоненти, времето за производство, времето за 
сглобяване и времето за доставка до клиента. (Пример: обзавеждане по поръчка). 

Общата конфигурация на системата, в която се осъществяват производствените процеси 
включва - продуктово планиране; определяне на производствения капацитет; избор на 
производствен/операционен процес; териториално разположение на постоянните съоръжения. 

3.2. Основни системи за организация и управление на производството и доставките  
Организацията и управлението на материалните пороци в производството може да стане чрез 

два принципно различни подхода - тласкане на процесите и изтегляне на процесите. Двете системи 
са насочени към задоволяване на потребителското търсене [10, 12, 17-23]. Разликите между тях са в 
посока начин на управление на материалните потоци и степен на централизация на вземаните 
решения. Освен това системите задоволяват различно по характер търсене. 

 Тласкаща система за управление на материалните потоци  
Тази система е за подаване на материали, детайли, възли в производствения процес, подаване 

от предшестващата технологична операция на следващата , независимо от това дали те са необходими 
по време и количество на следващата технологична операция. Тласкащата система е характерна за 
традиционната организация на производството. Тази система е с по-малки възможности за гъвкаво 
пренастройване и реагиране на колебанията на търсенето. При този тип системи всеки технически 
апарат и всеки технологичен предел има информационни и управленски връзки с централни органи за 
управление. Към групата на тласкащите системи се включват системите: MRP, MRP1, MRP2,CRP, при 
които управлението на процесите се извършва на базата на формирани достатъчни количества 
материални запаси на всички фази на производствения процес, чрез които се достига непрекъснатост и 
ритмичност на производствения процес. Характерна е за предприятия, в които се разработва 
дългосрочна производствена програма базирана на прогнозираното търсене и анализ на пазарната 
конюнктура. Съставения главен производствен график се използва за разработване на календарния 
план график на предприятието. При тези системи предварително са известни параметрите на входящия 
поток и те определят количеството продукция, което ще излезе на изхода. Едва след това се търсят 
варианти за реализиране на готовата продукция чрез използване на различни маркетингови похвати. 
Тласкането е наложено от традиционния подход кум производството затова за него е характерно 
максимално натоварване на оборудването, производството на големи партиди продукция и 
формирането и поддържането на високо равнище на запаси. Намира приложение в серийното и 
масовото производство. Принцип на действие – материалния поток се тласка към клиента по 
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нареждане, което постъпва в предаващото звено от централната система за управление. За 
традиционните тласкащи системи - фиг. 2. е характерно, че:  

• имат голям склад за суровини и материали, както и за готова продукция; 
• произвеждат големи партиди еднотипна продукция;  
• продължителността от производствения цикъл е голяма поради партидния характер на 

производството; 
• съхраняването и честото връщане на полуфабрикатите в складовете е характерна особеност 

за партидното производство. 

 
Фиг. 2. Логистична система за управление на производството с изтласкване 

 

 Теглеща система за управление на материалните потоци 
Теглещата система за управление на материалните потоци прилага най-пълно принципите на 

логистиката. В основата е заложен така наречения „Принцип на дърпане”, т.е. управлението на 
производството се осъществява само в/у последната операция. Основава се на логиката на целите. 
Подаването на материалите и другите компоненти от предшестващи технологични операции на 
следващите операции се осъществява само при необходимост. На всеки участък се създава строго 
определен запас от съответни компоненти. Следващия участък поръчва и изтегля компоненти от 
предшестващия участък в строго съответствие с нормите и времето за производствено потребление – 
фиг.3. Теглещата система позволява да се предотвратява разпространението на колебания в 
търсенето или обема на производството от следващи производствени процеси към предшестващи, 
свежда до минимум колебанията на запасите в производствените участъци, постига 
децентрализирано управление  на производствените запаси. Характерно за тази система е, че 
централния орган осигурява управляващо въздействие върху логистичната система едва на изхода на 
готовия продукт. Информационните връзки, които осигуряват информация за състоянието на 
системата се движат от изхода към входа на технологичния процес. Активността на предшестващите 
блокове на логистичната система се проявява само тогава, когато на следващите степени станат 
минимални запасите. Тези връзки именно осигуряват теглещия принцип във функционирането на 
логистичната система. Изтеглящите системи предполагат водеща роля в процеса да има следващото 
производствено звено, по отношение на предходното. Водещото звено прави заявка за 
необходимите му ресурси от предходното и по този начин фактически определя производственото 
задание и сроковете за производство на предходното звено. По този начин водещото звено изтегля 
процеса, то има водещ характер. Практиката показва, че използването на изтеглящите системи 
съкращава сроковете за изпълнение на поръчките с около 50% и намалява нивото на запасите между 
50 и 70% по отношение на изтласкващите системи. 

Предимствата на изтеглящата система се откриват в няколко посоки. 
• Намаляване на запасите и сроковете за производство. Основна задача на производството при 

изтласкващите системи е максимално натоварване на капацитета, при изтеглящите системи 
основната задача е минимизиране на времето за производство.  

• При изтеглящите системи се променя политиката на фирмата. 
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• Политиката при изтеглящата система е печалба на „производствените стоки”. При фирмите 
прилагащи изтеглящи системи, политиката е производство на „продаваеми стоки”.  

• Реализацията на движението на материалните потоци в рамките на производствената 
логистична система се извършва с помощта на вътрешно-фирмения транспорт, към който се 
включват различни видове конвейри, електрокари, мотокари, асансьори, телфери, кранове, ръчни 
колички, автомобили и други. 

Изтеглящите системи бързо набират скорост за приложение не само в сферата на 
производството, но и в търговията. Снабдяване на производството с материали и полуфабрикати в 
точно определен момент, който съответства на появата на потребността от тях  в дадено звено на 
производствената верига. Организацията на производството предполага предаването на 
полуфабрикатите към следващото звено или операция по необходимост. Поради това планирането 
на процесите се извършва в ред обратен на тяхното протичане. Принцип на действие - тук има само 
една точка на планиране – произвежданото количество готова продукция. На практика при тези 
системи само за един производствен участък се разработва производствен графики той автоматично 
определя работата на всички свързани в технологичната верига производствени звена. За теглещите 
системи е характерно: 

• производството на детайли и изделия се осъществява само при възникнала необходимост  
• не се налага да бъде разработван производствен график едновременно за всички 

производствени фази 
• не се налага да се прогнозира търсенето в резултат на което рязко намалява количеството на 

запасите 
• изтеглянето на производството в чист вид предполага то да спира в случаите когато няма 

поръчка 
Приложението на този тип система е в масовото и едросерийното производство, където 

производствените процеси са повтарящи се, а дневните задания са еднообразни. Работи се 
обикновено с малки партиди, които имат кратък производствен цикъл и предполагат малко 
количество на запасите. Основен недостатък е изискването обусловено от малките партиди, малки 
подготвително заключителни времена при настройване на машините, което е много трудно 
постижимо. Приложението е в информационно управляващи системи от типа KANBAN MRT III. Те са 
разработени на базата на системата „just in time” /система точно време/. Към тази група спадат още и 
системите LP, LRP. Резултатът от тяхното прилагане е ефективна работа на операционната система 
без изчакване без графици на процеса при кратък производствен цикъл и бързо реагиране на 
промените в търсенето. 

 

 
Фиг. 3. Логистична система за управление на производството с изтегляне 

 
Възможни са комбинации между тласкащи и теглещи системи което дава възможност да се 

използват предимствата и на двете системи. Тласкането е подходящо за производството, което се 
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осъществява в съответствие с дневен график. Изтеглянето се прилага за доставките които трябва да 
стават в момента на появата на потребността за даденото производствено звено, по този се намалява 
значително площта, която е заета от детайли чакащи да бъдат обработени. С особена значимост при 
комбинирането на 2-та принципа е точното определяне на точката на контакт с клиента. Тя е мястото 
в производствения процес или веригата на доставките, в която клиента може да постави своите 
изисквания относно крайното изделие или отделни негови части. 

 Метод „на склад“  
Приложение методът „На склад“ намира в предприятията със средно и едросерийно тип 

производство, които произвеждат продукция със относително стабилно пазарно търсене. 
Обикновено това са унифицирани, стандартизирани или нормализирани детайли и изделия като 
скрепителните елементи (болт, винт, гайка и др.). Самото производство се осъществява без сериите 
да са обвързани със заявките на конкретни потребители („тласкане“). Потреблението на подобни 
изделия обикновено е неритмично и това налага формиране на складови запаси от готова продукция 
или задели от полуфабрикати в междинните складове на предприятието. Чрез метода „на склад“ се 
координира работата на свързаните в производствения процес предметно специализирани цехове и 
участъци. Методът предвижда формиране на гаранционен запас, който да служи като буфер при 
закъснение на следващата партида. 

 Системата „Just in time“ - JIT (KANBAN) 
Системата “Точно навреме” (Just in time) добива все по-голяма популярност сред 

производители, продавачи и доставчици. Тя е разработена през 1947 от японци като КАНБАН, като 
по-късно е трансформирана в Англия в т.н. lean Production System – система “тънко производство” (в 
смисъл на ниски разходи). Крайната цел на системата е да достави подходящият продукт, при 
подходящо време и в подходящото количество като на всяка стъпка от процеса системата е 
децентрализирана на базата на самоуправляващи се кръгове. Системата JIT има за цел да елиминира 
практиките на разхищение на ресурси (времеви, трудови, капиталови и др.), като се подобрява 
качеството на произвеждания продукт или услуга. Доставката на стоките “точно навреме” е 
философия, която фокусира вниманието върху престоите поради липса на стоки и прекъсване на 
продажбите, върху престоите на техниката и хората поради слабости в организацията и оперативното 
управление на движението на материалните потоци. Основен носител на производствена 
информация е т.н. карта KANBAN. Информацията, която е необходимо да съдържа една карта е: 

• Идентификация на частите; 
• Място на производство; 
• Буферен склад; 
• Място на потребление; 
• Тип контейнер, стандартно количество за запълване на даден контейнер; 
• Номер на картата; 
• Дата на издаване. 
Броят на KANBAN - картите е равен на броя на контейнерите. От него зависи складовата 

наличност и оборота на материалите. Важно е да се съблюдават следните правила: 
• Всяка „шахта“ трябва да приема от буферния склад само толкова материал, колкото и е 

необходимо; 
• Всеки източник може да приготвя и произвежда, когато към него идва един KANBAN; 
• Всеки източник трябва да произвежда количество което е посочено в KANBAN; 
Целта е да се предостави сигурност и да се намали потока от материали чрез веригата на 

снабдяването и да се елиминира съхраняването на големи количества готова продукция. Колкото по-
неблагонадежден е един доставчик, толкова по-голямо количество на материален запас би следвало 
да се задържа. Благодарение на системата “точно навреме“ се постига доближаване до световната 
мрежа от качествени и сигурни доставчици, които могат да доставят подходящото количество, на 
подходящото място, при подходящото време, всеки път. „Точно навреме“ се използва, за да опише 
доставката на материали до мястото, където ще бъдат използвани, предоставяйки тези материали за 
крайно потребление и също така тяхното незабавно доставяне без загуба на време при 
складирането. 

Предимства на метода са предотвратяване на свръхпроизводството и осигуряване на тези 
части които не се използват от процес до процес. По такъв начин при снабдяването с нови запаси се 
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контролира продуктовото количество. Процеса на потребление намалява наличните количествата в 
магазините, който имат ограничен капацитет от складови възможности. Когато количеството в 
магазините е на изчерпване се прилага метода на “изтеглянето“. Производство „KANBAN” 
посредством процеса на снабдяване осигурява необходимия продукт. В процеса на снабдяване се 
доставя толкова количество продукт, колкото е необходим за неговото потребление. Този метод не 
допуска свръхпроизводство, но допуска граница между процеса на снабдяване и процеса на 
потребление. Доставката на стоки по системата „точно навреме“ се използва от производствени и 
търговски фирми и компании, които са участници в дистрибуционната система или имат своя 
изградена такава и установени дългосрочни стратегически взаимоотношения с доставчиците и 
клиентите си. Така работят фирми и компании, които са лидери на пазара или се стремят да 
поддържат висока конкурентна способност. Доставката на стоките по системата “точно навреме” 
буквално означава своевременни, навременни покупки, без да се натрупват стокови запаси и да се 
забавя тяхната обращаемост и на вложения в запасите капитал.  

Приложението на системата обаче изисква в много степен съгласуваност в работата на 
доставчиците и клиентите, на звената през които стоките преминават, така че да се ограничат до 
оптималния минимум поддържани стокови запаси. Обвързването е по отношение на размер на 
доставяната партида, повторяемост на доставката, продължителност на цикъла за изпълнение на 
поръчката за поредната доставка. Успеха от задълбочаващото внедряване на системата JIT се дължи 
и на уважение на човешките потребности. Работниците са уведомени, че целта на внедряване на JIT 
не е в съкращаване на работните места, а в това те да станат по-ефективни, да се увеличи 
производителността, да се намалят производствените разходи и крайна сметка да се постигне по-
добра конкурентоспособност. При това компаниите поддържат като фирмена политика запазването 
на всеки работник на работа, когато работното му място е съкратено от въвеждането на системата, 
чрез осигуреното му преместване на друга работа. 

 „Тънко“производство  
В условията на масово производство предимство има ценовата конкуренция и в повечето 

случаи най-голяма печалба имат онези производители които имат най-ниски разходи. В началото на 
21 век обаче формите и методи на конкуриране се променят. Цената вече не е водещ фактор при 
избора на продукти, което кара производителите да диференцират продуктите си и да повишават 
равнището на обслужване на потребителите. Възможните конкурентни стратегии се увеличават и във 
операционните стратегии се залагат приоритети свързани с качеството и времето. В подобни условия 
получава широко разпространение концепцията „тънко“ производство. На предприятията им се 
налага да разнообразяват асортимента на произвежданата продукция под влияние на 
конкуренцията. Поточната форма на организация на производството не е проектирана да понася 
толкова чести промени в асортимента тъй като това намалява съществено нейните икономически 
предимства. Успоредно с промените в асортимента в практиката все по-настойчиво се акцентира и 
върху качеството. Масовото производство е насочено към създаване на стандартни продукти с 
определено качество. Организирането на строг контрол на качеството при тези условия също 
оскъпява производството. Именно поради посочените причини производителите се насочват към 
„тънкото“ производство. То позволява да се използват по-малко ресурси (по-малко площ, материали, 
персонал) в сравнение с масовото производство за създаване на едно и също количество продукция. 

Основните инструменти и техники за реализиране на „тънкото“ производство се отнася и 
спазването на т.н. „5S” 

- сортиране– подредете необходимото и изхвърлете ненужното. Работете без излишни 
инструменти, неизползвани машини, части, документи. 

- подреждане– създайте и маркирайте мястото на всяко нещо. Това се прави в зависимост от 
честотата на неговата употреба. Целта е постигната, когато най-често използваните неща са лесно 
достъпни и се намират за най-кратко време. Второто условие е всеки да може да върне нещата 
обратно по местата им, което означава, че те трябва да бъдат маркирани. 

- блясък– физически и визуален контрол над работната площ, редовно почистване на 
машините, инструментите и местата за почивка от страна на всички работници. Създаване на 
надеждни и документирани методи за поддържане на реда в предприятието. 

- стандартизиране – създаване на стандартни методи за поддържане организацията на 
работните места, включително документирани споразумения с работниците. Необходимо е да се 
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разработят ясно указания, които да запознават работника с неговите задължения, кога точно и къде 
трябва да ги изпълни. Освен това необходима е ясна система за маркиране, така че всеки да може да 
разбере, когато нещо не е на мястото си – чрез табели, етикети, цветове и т.н. 

- поддържане – необходимо е създадените правила за сортиране, опростяване, почистване и 
стандартизиране да се изпълняват от всички работници. Това е възможно, когато всички промени са 
документирани, ежедневно се публикува информация за споменатите 4 области. Изпълнението на 
правилата става много по-лесно, когато всеки работник може визуално да види какво е правилно, т.е 
когато се използват цветни етикети или друга маркировка, снимки и карти. 

 Системата за планиране потребностите от материали  
Тази система формулира списък на необходимите материали за производството на определено 

количество готови продукти в съответствие с прогнозата на пазара. След това се определят поръчките 
до доставчиците. Система за планиране потребностите от материали има широк набор от програми, 
които осигуряват съгласуване и оперативно регулиране на снабдителните, производствените и 
пласментните функции в мащаба на фирмата в режим на реално време. За осъществяване на тези 
функции, в система за планиране потребностите от материали се използват; 

- План за производството по асортимент и за определено време; 
- План за материали, който се формира на основата на плана за производство и включва 

асортиментните наименования на необходимите материали, тяхното количество, разчетено за 
единица готова продукция и разложени по равнища и степени на управление; 

- Запаси; 
Формализацията на процеса на взимане на решение в система за планиране потребностите от 

материали се извършва с помощта на различни методи от изследване на операциите. Има 
възможност за определяне на потребностите от суровини и материали и разработване на графици за 
производство. 

Използването на система за планиране потребностите от материали позволява да се намалят 
запасите, да се ускори тяхната обращаемост, да се намалят случаите, когато се нарушават сроковете 
за доставка. 

 Системата за оптимизиране на производствените технологии 
Системата е получила широко приложение след 1980 година в САЩ и развитите европейски 

страни. В тази система са доразвити идеите, заложени в Канбан системата и ППМ (планиране 
потребностите от материали). Основен принцип на тази система е изясняване на тесните места-
критични ресурси в работата на едно предприятие. В качеството на критични ресурси са: запасите от 
суровини и материали, технологичния процес и персонала на предприятието. Темповете на развитие 
на производствената система зависят от ефективността в използването на критичните ресурси. В 
същото време повишаването ефективността на използването на останалите ресурси, наречени 
некритични не оказва съществено влияние върху състоянието на системата. На тази основа 
вниманието на управлението е насочено към кричните ресурси.  

 Система за управление и планиране на дистрибуцията на продуктите 
Тази система позволява не само да се отчита структурата, но и активно да се въздейства върху 

нея. Тя осигурява устойчиви връзки между снабдяване, производство и пласмент като се използват 
елементи на системата ППМ (планиране потребностите от материали). Първоначално системата 
УППД (управление и планиране на дистрибуцията на продуктите) осъществява агрегирано планиране 
с използване на прогнози и данни за фактически постъпили поръчки. След това се разработват 
графици за производство, дезагрегира с плана за производството, разработва се асортиментен план с 
посочване на конкретни срокове и количества. Накрая с помощта на ППМ се изчисляват 
потребностите от материални ресурси и производствени мощности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управлението на производството е област на фирменото управление, която е свързана със 
създаването на основния продукт на организацията.  

Протичането на материалните потоци от мястото им на зараждане до мястото на крайно 
потребление задължително преминава през процеси на трансформация, за да им се придаде 
полезност, необходима за задоволяване на потребности. Производството е свързващата фаза между 
входящата логистика (снабдяването) и изходящата логистика (дистрибуцията). Решенията в областта 



189 

на производството имат стратегически характер. Свързани са със сериозни инвестиции и веднъж 
взети, трудно могат да се променят в значителна степен. Решенията в областта на производството до 
голяма степен предопределят ограниченията по отношение решенията в снабдяването и 
дистрибуцията, а дори и в цялата верига на доставките. Операциите се определят като процес, който 
използва ресурси – сгради, машини и съоръжения, финансови средства, материали, човешки 
ресурси, информационни ресурси, знания и прилага определена технология, за да ги трансформира в 
продукти. В процеса на трансформация се създава полезност и се добавя стойност. Чрез 
производствените операции се осъществява нарастване на стойността. Логистиката обвързва и 
подчинява производството на пазарното търсене и на удовлетворяването на изискванията на 
клиента, развива и рационализира организацията на производството чрез теглещи и тласкащи 
системи и създава допълнителни възможности за развитието на оперативното управление, като 
пряко го обвързва с управлението на всички стопански функции. 
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ОБОСНОВАВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ 

НАСТИЛКИТЕ НА ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА 

 

Светозар Маджов 

Институт за гората – София 

Българска академия на науките 

 

Деформации и повреди се предизвикват в настилките от действието на автомоби-

ла, от действието на атмосферните влияния и вследствие на деформацията на почвата, 

Тези фактори влияят различно върху отделиите настилки, но при всички случаи те 

намаляват скорости на движението. 

На фиг. 1 е показан кибернетичният модел на факторите, влияещи върху 

настилката на горските пътища: 

 
 

 

 

 

Фиг. 1 Кибернетичен модел на факторите, влияещи върху деформацията на 

настилките(У): Х1 – действие на транспортните средства върху настилката; 

Х2 – деформации в почвата; Zi – атмосферни условия. 

 

По горските пътища основно се движат товарни автомобили, превозващи 

сортименти и затова разглеждаме основно действието на автомобилите върху пътната 

настилка. 

От изследванията е установено, че напреженията в настилката не зависят само от 

теглото и скоростта на автомобила, а зависят и от неговата конструкция. Ето защо 

конструкторите се стремят да намаляват вредното въздействие на автомобилите върху 

пътя, като ги конструират от по-леки материали и подбират най-рационални 

съотношения между шасито и колелата, създават по-голям брой оси с пневматични 

колела и др. 

Върху настилката действуват следните сили, предавани чрез автомобила: 

1. Вертикални (статични и динамични); 

2. Тангенциални (напречни и надлъжни); 

3. Смукателни сили; 

4. Сили, предизвикани вследствие на многократното преминаване на втомобила. 

 

Трайността на дадена настилка е функция на натоварването, изразено в бройки 

коли и осов товар. Всички настилки при експлоатацията им се деформират. Когато 

натоварването на дадена пътна конструкция се увеличи над оразмерителното (по 

бройки коли и по осов товар), тя се разрушава интензивно. В такъв случай пътят не 

може да се поддържа с текущ или среден ремонт. Необходимо е да се направи 

съответствубаща на натоварването » стилка. 

Наистина деформациите, причинени от еднократно преминаване на товарен 

автомобил по даден път, са малки и незабележими, но при многократното му 

преминаване те растат бързо, стават значителни и твърде неравномерни. 

Пътна настилка 

Х1 

Х2 

Z1 Z2 Zi 

Y 
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При настилките настъпват обикновено три вида деформации: еластични, 

консолидационни и пластични. 

 

Еластични деформации. Еластичните деформации се получават в резултат на 

намаляването на празнините (порите) в самата настилка. При тези деформации, след 

като товарът отмине, настилката се възвръща в първоначалното си положение, 

вследствие на което в нея не се появяват никакви пукнатини. 

 

Консолидационни деформации. Тези деформации настъпват вследствие 

изтласкване на водата и въздуха от празнините на настилката. При тях пукнатините са 

по-малки и при съвременния начин на изпълнение на всички пластове от дадена пътна 

конструкция размерите им могат да се сведат до минимум. 

 

Пластични деформации. Пластичните деформации се получават в резултат на 

претоварване на земната основа, вследствие на което настилката се разрушава. 

Деформации от този вид са характерни за почви със слаба носимоспособност, при 

голямо натоварване и при тънки настилки.  

Настилките на горските пътища се строят върху почви с различна 

носимоспособност. Често пъти по дължината на даден път се срещат почви с 

неподходящи строителни свойства. Например подземната или атмосферната вода, 

температурните промени и др, са причини, поради. които земното платно се деформира 

твърде неравномерно. Деформациите на почвата се предават върху настилката в 

различна степен в зависимост от нейните свойства, а именно дали тя е огъваема или 

еластично-твърда. Почвените деформации оказват по-неблагоприятно въздействие 

върху огъваемите настилки, отколкото върху еластично-твърдите настилки. 

Най-опасно е, когато земното платно е изградено от неподходящи строителни 

почви, тъй като деформациите в земната основа се предават и върху настилката (ако 

има такава). Дефектите в настилката на горския път не могат обаче да се отстранят при 

експлоатацията на пътя със средствата на поддържането. Ето защо е необходимо пътят 

да се изгражда върху земно платно от подходящи за целта почви, да се уплътнява добре 

и ефикасно да се отводнява. 

Настилката като инженерно съоръжение се намира винаги в най-неблагоприятни 

условия. Докато един фундамент на сграда или на някой друг строеж се фундира в 

зоната на незамръзващ почвен пласт, пътната настилка като тънка конструкция се 

изгражда винаги в зоната на замръзващия почвен пласт. Върху настилката на горските 

пътища най-неблагоприятно влияние оказват водата и температурните промени. Водата 

едновременно действа както върху настилката, така и върху земното платно. Особено 

неблагоприятно тя влияе върху земното платно поради това, че изменя водното му 

съдържание, като прониква в него във вид на кондензирана и капилярна вода или в 

различни други състояния. След като повърхностната вода проникне в земното.платно, 

почвата става пластична с малка носимоспособност. Вследствие на това цялата пътна 

настилка се деформира. 

Влиянието на променливата температура върху пътната настилка е също твърде 

голямо. Температурата й се изменя обикновено в голям диапазон - до 70° С, тъй като 

през зимата в студени райони тя достига до -20° С, а през лятото - до Т- 50° С. топлите 

райони температурата се изменя от 0 до +70°С. При тази температурна промяна 

плътните настилки силно се разширяват и се свиват, вследствие на което се появяват 

големи вътрешни напрежения. Освен това температурата не е равномерна по цялата 

дебелина на настилката. Тя се изменя през деня и през нощта, като през топлите дни 

повърхността й се нагрява много повече, отколкото долните пластове, а през студените 
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дни температурата на повърхността й е по-ниска в сравнение с температурата на дол-

ните пластове. 

Различните видове настилки понасят различно неблагоприятно атмосферно 

влияние. Най-уязвими са настилките с порьозна повърхност, при които водата, 

проникнала в тях, след като замръзне, създава условия за пукнатини и за по-големи 

разрушения/. За съжаление настилките на горските пътища най-често са от този вид, 

което налага да се подходи с голямо внимание към отводняването на горските пътища. 

 

Основни изводи: 

1. Обосновани са основните сили,които действат върху пътната настилката, 

предавани чрез автомобилите и тракторите: Вертикални (статични и динамични); 

Тангенциални (напречни и надлъжни); Смукателни сили; Сили, предизвикани 

вследствие на многократното преминаване на втомобила. 

2. Установено е, че под действието на основните сили предавни чрез превозните 

средства върху настилките настъпват обикновено три вида деформации: еластични, 

консолидационни и пластични. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ТЕХНИЧЕСКОТО 

ОБСЛУЖВАНЕ НА АКТИВИТЕ С ОТЧИТАНЕ НА НЕДОИЗПОЛЗВАНИЯ РЕСУРС 

 

проф. д-р Михо Михов 

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н. Пушкаров", София  

 

Резюме: Разработен е модел за оптимизиране на периодичността на техническо 

обслужване на елементите на машините с отчитане на загубите от недоизползването на 

ресурса им. 

Изследвано е влиянието на параметрите на закона на Вейбул върху оптималната 

периодичност на техническото обслужване, както и влиянието на икономическите 

показатели върху оптималната стойност на периодичността на техническото обслужване. 

Ключови думи: ресурс, техническо обслужване, периодичност, оптимизиране, 

вероятност, отказ, работоспособност, разходи. 

 

Основните принципи за управление, които са заложени в серията стандарти ISO 5500Х 

са следните: 

 ценност – създаване на ценности за организацията и заинтересованите страни ; 

 съгласуваност – превеждане на целите на организацията в цели за управление на 

активите; 

 лидерство – определени роли и отговорности; 

 увереност – активи,изпълняващи своето предназначение. 

Тези принципи разкриват набор от елементи в управлението на активите, включително 

и чрез оптимизиране на параметрите на системата за техническо обслужване и ремонт на 

активите /оборудването/. 

Целта на изследването е да се разработи математически модел за оптимизиране на 

периодичността на техническо обслужване на активите. Обект на изследване са активи 

/оборудването, машините/ в организацията, а предмет на изследване е математически модел 

за оптимизиране на периодичността на техническо обслужване на активите. 

С увеличаване на периодичността на техническо обслужване t, стойността на 

недоизползвания ресурс на елементите намалява, а вероятността за отказ (и следователно, 

вероятността за загуби поради престой) се увеличава, т.е. за разлика от работите на Barlfw, 

Hunter, Proschan и Райкин [1-4;5,8-16], оптимизирането на периодичността на техническото 

обслужване на елементите ще се извърши с отчитане на недоизползвания им ресурс, поради 

замяна при плановите ремонтни въздействия, и разходите, свързани с отказите на елементите. 
 

Същност на модела. Оптимизацията на периодичността за техническо обслужване t на 

елементите се свежда до намиране на онова значение на t

, което съответства на минимума 

на функцията [6]: 
 

U(t) =Cn(t) + Cnp(t)  min, 
 

където Cn(t) е функцията на разходите от недоизползване на ресурса на елементите; 

Cпр(t) – функцията на разходите  поради престой на обекта за техническо обслужване и 

ремонт. 

Разходите поради престой на обекта са: 
 

Cnp(t)  = C0 tnpF(t), 
 

където Со е стойността на  1 h престой, лв./h;  

tпр – продължителността на престоя, h; 

F(t) – вероятността за отказ. 

Разходите от недоизползване на ресурса на заменените елементи се определят в 
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произволен момент от произведението на стойността на елемента и делът на площта Sn/S, 

заключена между кривата P(t) и координатната система (фиг.1), която характеризира 

недоизползвания ресурс, а именно[6]: 
 

Cn(t) =Cz{[ 




P (t)dt - 




P (t)dt] / 




P (t)dt]}=Cz {[ t - 




P (t)dt] / t}, 

 

където Cz е стойността на замяна на елемента;  

t – математическото очакване на средната стойност на ресурса;  

 - оптималната периодичност на техническо обслужване. 
 

0

0,5

1,0

f(t)

P(t)

  t

S
I

S
n

P(t)
F(t)

 
Фиг.1. Характер на изменение на характеристиките на надеждност на елементите P(t) и 

плътността на ресурса им F(t) 

 

Сумарните разходи се изразяват със следната функция: 

U(t)= Cz (1- 


0

)/)( tdttP +C0tnpF(t) min. 

Нека плътността на разпределението на отработката до отказ (ресурс) да е по Вейбулов 

закон, където 
 

f(t)=b/a (t/a)
b-1

exp[-(a/b)
b
], t =a (1+1/b). 

 

Тук а е параметърът на мащаба, а b - параметърът на формата на разпределението на 

Вейбул. 

При това условие 

U(t) =Cz{1-[t(k;s)+ exp[-(/a)
b
] / -(/a)

b
}+Cotnp{1- exp[-(/a)

b
]}, 

 

където  к={ (1+1/b) /t }
b
 ; s=1+1/b. 

 

Tогава 

U()=Cz {1-[(/a)
b
;(1+1/b)]+ exp[-(/a)

b
] /t } + Cotnp{1- exp[-(/a)

b
]}, 

където (z;x)=1/(x) 
z

t
0

x-1
e

-t
dt  е непълната гама-функция на аргументите  x  и  z [7]. 

Функцията U( ) е вдлъбната с един минимум, който се определя от условието dU()/d. 

Ако се определи производната на функцията 

U() =Cz[ t - 


0

)( dttP ] / t  -CotnpF(t) 

се получава dU() /d =-Cz+F()Cz+C0tnpt f() 

или [ 1-F()] / f() =C0tnpt / Cz. 
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Като се има предвид, че плътността на изработката до отказ (ресурса) е разпределена по 

закона на Вейбул, то  
 

Cz / C0tnp  = b(/a)
b-1
(1+1/b). 

 

На фиг.2 е даден характерът на изменение на оптималната периодичност на 

техническото обслужване в зависимост от 

параметрите на закона на разпределение на 

показателите на надеждност и разходите за 

замяна, загубите поради престой и 

продължителността на престой. 

 

Фиг.2. Изменение на оптималната периодичност 

на техническото обслужване на елементите на 

машините при b=const 

 

Начинът на използване на графичните зависимости за определяне на оптималната 

периодичност е показан на самата фигура. 

 

На фиг. 3-4 е показано влиянието на отделните фактори на модела върху оптималната 

периодичност на техническото обслужване на елементите. 

 
 

Фиг.3. Влияние на икономическите 

показатели върху оптималната 

периодичност на техническото обслужване: 

при b=2; ------ при b=2,5. 

Фиг.4. Влияние на параметъра “а“ на 

закона на Вейбул върху оптималната 

периодичност на техническо обслужване : 

          - при b=2; ------ - при b=2,5= 
 

 

Фиг.5. Влияние на стойността на 

престоите C0.tпр върху оптималната 

периодичност при различни 

стойности на Сi 
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Изводи 

Разработен е модел за оптимизиране на периодичността на техническо обслужване на 

елементите на машините с отчитане на загубите от недоизползването на ресурса им. 

Изследвано е влиянието на параметрите на закона на Вейбул върху оптималната 

периодичност, а така също и влиянието на икономическите показатели върху оптималната 

стойност на периодичността на техническото обслужване. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПЕРИОДИЧНОСТТА НА 

 ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА АКТИВИТЕ С ОТЧИТАНЕ НА 

ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА НАДЕЖДНОСТ 

 

проф. д-р. Михо Михов 

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н.Пушкаров", София  

 

Резюме: Основен елемент в политиката на  управление на активите е оптималното им 

използване, посредством оптимизиране на периодичността на техническо им обслужване и 

ремонта. 

Изследвано е влиянието на числените характеристики и параметрите на законите на 

разпределение на надеждностните показатели върху оптималната периодичност на 

профилактичните въздействия. Предложени са аналитични зависимости за определяне на 

комплексните надеждностни показатели на обектите при оптимална периодичност на 

провеждане на профилактичните въздействия. 

Ключови думи: стандарти, управление на активите, техническо обслужване, отказ, 

работоспособност, разходи. 

 

Стандартите  от серията ISO 55 00Х са тези, по които се разработва политиката в 

областта на управление на активите във всяка организация . 

В серията международни стандарти ISO 5500Х са включени: 

 ISO 55000 «Asset management - Overview, principles and terminology» — обзор, 

принципи и терминология. 

 ISO 55001 «Asset management - Management systems - Requirements» — установяване 

на изискванията към системата за управление на активите; 

 ISO 55002 «Asset management - Management systems - Guidelines for the application of 

ISO 55001» — ръководство за прилагане на ISO 55001. 

 

В политиката на управление на активите основен елемент е оптималното им използване 

посредством оптимизиране на периодичността на техническо обслужване и ремонт. 

Затова целта на разработката е изследване и оптимизиране на периодичността на 

техническото обслужване на активите с отчитане на характеристиките им на надеждност. 

Обект на изследване са основните материални активи на всяка една организация, а 

предмет на изследване е математически модел за оптимизиране на периодичността на 

техническо обслужване на активите. 

За производственото оборудване във фирмите и стопанските организации, чиито откази 

водят основно до влошаване на икономическите им показатели, оптимизацията на 

профилактичните въздействия е целесъобразно да се извършва по критерия “минимум на 

специфичните сумарни разходи” (С) [1,6-10]: 
 

(1) С= С( ,/)}()({/)() tCCtC po    
 

където C0( )  е функцията на разходите за възстановяване на работоспособността на 

обекта поради отказ; 

Cp( )  - функцията на разходите за провеждане на плановите профилактични 

въздействия. 

Разходите за възстановяване на работоспособността на обекта поради отказ ))(( oC  и 

разходите за провеждане на плановите профилактични въздействия )(( pC ) определяме по 

следните зависимости: 
 

(2)        ),()();()( 00 tHCCtHCC pppo    

където С0 ,Ср са средните стойности на разходите, съответно за отстраняване на един 
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отказ и за провеждане на едно планово ремонтно въздействие; 

Н0(t); Hp(t) - характеристиките на потока на отказите и на плановите ремонтни 

въздействия. 

Ако с z означим изработката между моментите на възстановяване на 

работоспособността на обекта, то {zk} образува рекурентен поток на възстановяване на 

работоспособността на обектите [ 2, 3 ] със среден брой откази за определена изработка 

m=M{mb}, където mb е броят на възстановяванията на работоспособността на обекта в 

интервала (0,t). 

В [4] с помощта на формулата за пълната вероятност е получен следният израз за  mb: 

(3)        mb= )].(1[)()](1[ 


FtFtdttF pb
o

  

Очакваният брой възстановявания на работоспособността на обекта в интервала (0,t) за 

всеки стационарен процес е пропорционален на t [2 ], т.е. H(t)=t /mb. 

Тогава, като взем предвид, че двата вида въздействия (отказови и планови) образуват 

пълна група събития, получаваме 

 

(4)       Ho(t) =M(m0) =H(t).F( );  

(5)       Hp(t) = M(mp)=H(t).[1-F( )].  

Ако в (1) заместим (2), (3), (4) и (5) с техните равни ,то  

(6)    C={C )]}.(1[)()](1[/{)]}(1[)(
0




FtFtdtFFCF pbpo    

За да оптимизираме периодичността на плановите въздействия е необходимо да 

диференцираме (6) и да приравним производната на нула. 

Тогава ,0)]}/()([])(1[){(  pop CCCFpdtF   

където p=(C0tp-Cptb)/(Co-Cp). 

В такъв случай, ако плътността на разпределение на изработката до отказ (ресурса) е по 

вейбулов закон 

 

(7)       f(t)=(b/a) (t/a)
b-1

exp[-(t/a)
b
]; t = aГ(1+1/b), 

то  ],)/(exp[.)}/11(;]/)/11(.{[)](1[
0

bb abtbГГtdttF 


  

където а,b са параметрите на разпределението на Вейбул; 

t  е средната  стойност на изработката до отказ (ресурса ) на обекта; 

Г(z;x)- непълната  гама-функция на аргументите  z и х [ 5 ]. 

Като вземем предвид (7), може да получим за (6) и (7) конкретни изрази ,т.е.  

(6
/
) C={C )]};(1[)()/(exp[);(/{)]}(1[)(  FtFtaxztFCF pb

b

po   

(7
/
) .0)]/()([])/(exp[);()[(  pop

b CCCFpaxzt   

От анализа на (6) следва, че стойността на С зависи от разходите С0, Ср, параметрите на 

закона на разпределение на изработката до отказ F(t) и на периодичността на плановото 

техническо обслужване .  Изследването е проведено за вейбулов и нормален закон на 

разпределение на изработката до отказ на обекта, а графическата интерпретация на 

резултатите е дадена на фиг.1-4, където t/  е изменението на периодичността на плановите 

въздействия спрямо средната изработка до отказ на обекта; к=Ср/С0 е коефициентът на 
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намаляване на разходите за планови ремонтни въздействия, а отношението С/С   

характеризира изменението на относителните разходи за планово ремонтно обслужване 

спрямо относителните разходи без провеждане на планови ремонтни въздействия ( ).  
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a) б) 

Фиг.1. Характер на изменение на относителните разходи в зависимост от 

периодичността на плановите въздействия при вейбулов закон на разпределение на 

изработката до отказ на обекта: а) при коефициент на намаляване на разходите за 

планови ремонтни въздействия к=0,2; б) при коефициент на намаляване на разходите за 

планови ремонтни въздействия к=0,6. 

 

От анализа на получените резултати следва, че ефективността на управление на 

равнището на надеждност зависи от периодичността на профилактичните въздействия. С 

намаляване на коефициента k по-ясно се очертава екстремумът на функцията С=f(), 
достигането на който може да бъде осигурен с увеличаване честотата на плановите ремонтни 

въздействия. Затова с намаляване на k поради увеличаване на Со необходимостта от 

провеждането на планови профилактични въздействия, дори и при неизменно равнище на 

)(t  на обектите, ще нараства. 
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a) б) 

Фиг.2. Характер на изменение на относителните разходи в зависимост от 

периодичността на плановите въздействия при нормален закон на разпределение на 

изработката до отказ на обекта: а) при коефициент на намаляване на разходите за 

планови ремонтни въздействия к=0,2; б) при коефициент на намаляване на разходите за 

планови ремонтни въздействия к=0,6. 
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Фиг.3. Влияние на коефициента на намаляване на разходите за планови въздействия (к) 

върху оптималната периодичност на плановото обслужване ( ) при вейбулов закон на 

разпределение на изработката до отказ 

 

Намаляването на С при провеждане на профилактичното обслужване с оптимална 

периодичност в сравнение с използването на обектите до отказ може да се окаже значително, 

например от 80% (k=0,02; b=2,4) до 2% (k=0,6; b=2,4). Скоростта на изменение на С в голяма 

степен зависи от параметъра на формата b и при малки стойности на b провеждането на 

плановите профилактични въздействия от икономическа гледна точка губи смисъл, защото в 

този случай разпределението е близко до експоненциалното разпределение на изработката до 

отказ. 

1,0

0,8

0,4

0,2

0,1 0,5 0,9

C/C


/ t

=0,15

0,6

0

k=0,9

0,6

0,2

0,1

 
Фиг.4. Влияние на коефициента на намаляване на разходите за планови въздействия (к) 

върху оптималната периодичност ( ) при нормален закон на разпределение на 

изработката до отказ на обекта. 

 

Изразът (6) позволява да се изследва и от друго направление влиянието на b и k върху 

.opt  Затова на фиг.3 и фиг.4 е показано изменението на функцията ).;( kbfopt   От анализа на 

графичната зависимост следва, че характерът на изменение на opt  в зависимост от параметъра 

b има нелинеен характер, което потвърждава икономическата ефективност от организацията на 

профилактичното обслужване на техниката с оптимална периодичност. И още, независимо от 

стойността на k при b )1(1  V , opt , а това означава, че ефективно е използването на 

обекти до отказ и да не се провеждат планови ремонтно обслужващи въздействия.  

За оценка на равнището на надеждността на управляваните обекти посредством 

оптимизиране на периодичността на профилактичните въздействия използваме 

комплексните показатели[9-15]: 

коефициент на готовност   ,./.. ppopppГ mtmtmttК   
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и коефициент на техническо използване   ./.. tmtmttК opppГ   

 

Изводи: 

 Изследвано е влиянието на числените характеристики и параметрите на законите на 

разпределение на надеждностите показатели върху оптималната периодичност на 

профилактичните въздействия. 

 Предложени са аналитични зависимости за определяне на комплексните 

надеждностни показатели на обектите при оптимална периодичност на провеждане на 

профилактичните въздействия. 
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СИСТЕМА ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА 

АКТИВИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА СЪГЛАСНО ISO 5500N:2014 

 

Митко Николов 

 

 

В съвременния етап на развитие на икономиката, особенно, акуален е проблемът за 

повишаване ефективността на използване на машините и оборудването, които са активната 

част на основните производствени фондове и определят производствените възможности на 

стопанската ораганизация. 

С повишаване на техническото ниво на машините и оборудването се увеличава тяхната 

сложност и производителност, техниката става все по-скъпа. 

За периода 2000-2017 г. общите разходи за ТО и Р на машините в САЩ и Европа 

нарастват - 1,57-2,15 пъти 

Рационалното разпределение на материалните и трудовите ресурси между основното 

производство и подразделения, обслужващи това производство, представлява една от 

актуалните и още не решена проблема за съвременната наука. 

Основната тенденция, обаче е ясна - относителният дял на обслужващия комплекс в 

общия баланс на производствените сили непрекъснато расте. 

Същественото намаляване на разходите в обслужващия комплекс може да се постигне 

посредством оптимизиране на структурата и параметрите на системата за техническо 

обслужване и ремонт на техниката с различни методи, модели и стандатизирани практики, 

което е и целта на стандартите ISO 5500X. 
 

Целта на изследването е създаване и усъвършенстване на система за ефективно 

управление на активите /машини и оборудване/. 
 

Методологията, заложена в международните стандарти ISO 5500X дава възможност да 

се управляват такива процеси ,като[5,6,7]:  

 ТОиР - техническо обслужване и ремонт;  

 МТС - материално-техническо снабдяване / логистика на снабдяването/;  

 ТОиР - управление  на складовете запаси (системи и модели за управление на 

запасите/. 

 

Механизацията на производствените процеси в организациите е система, която 

представлява съвкупност от съвместно и взаимосвързано действие на активи /машини и 

оборудване/, ремонтно-обслужваща база за осигуряване изправността и работоспособността 

на машините, ръководители и специалисти, заети с експлоатацията и поддържането на 

машините и управление на процесите на експлоатация [5-11]. 

Системата за механизация на процесите в организациите може да се раздели на три 

функционални самостоятелни системи (фиг.1.): 

- използване на машините по предназначение (експлоатация);  

- поддържане и възстановяване на работоспособността на машините (техническо 

обслужване и ремонт); 

- управление на процесите на използване, техническо обслужване и ремонт. 

Всяка от тези системи има свой процес на функциониране и състояние: 

- системата за техническо обслужване и ремонт - процес на поддържане и 

възстановяване на работоспособността на машините;  

- системата за използване на машините по предназначение - процес на използване; 

система за извършване на услуги - процес на бизнес експлоатация;  

- система за управление на експлоатацията - процес на управление на експлоатацията 

(фиг.2). 
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Система за механизация на процесите в

земеделието

Използуване на

машини по

предназначение

(експлоатация)

Техническо

обслужване и

ремонт на

машини

Управление на

процесите на

използване,

 ТО и Р

 
 

Фиг.1. Структура и елементи на системата за механизация на процесите в организациите 

 

Структурата и характерът на процеса на ТО и Р на машините се определя от приетата 

стратегия на използване, която в най-общ вид представлява съвкупност от принципи и 

правила, осигуряващи зададено управление на процеса на поддържане и възстановяване на 

работоспособността на машините чрез поддържане на оптимален режим на работа на 

техниката и предписване на работите по техническо обслужване и ремонт в съответствие с 

техническото й състояние [9-17]. 

Под ефективност на процеса на поддържане и възстановяване на работоспособността 

на машините разбираме неговата резултативност по осигуряване на необходимото ниво на 

безопастност и ритмичност на работа,ефективност на използване и ефективност на ТО и Р на 

машините. 

ТО P

CTOP

СИП ГИ

ПИП

СУЕ

ПУЕ

СИУ

ПБЕ

ППВР
ПЕМ

 
Фиг.2. Схема на процеса на използуване на активите /машините/ в организациите:  

СИП-състояние на използуване по предназначение; ГИ-готовност на машините за 

използуване; ПИП-процес на използуване по предназначение; СТОР-състояние на ТО и Р на 

машините; ТО-състояние на техническо обслужване; Р-състояние на ремонт; 

СУЕ-състояние на управление на експлоатацията; СИМУ-състояние на извършване на 

механизирани услуги на други стопански организации; ПБЕ-процес на бизнес експлоатация; 

ППВР-прозес на поддържане и възстановяване на работоспособността на машините; 

ПУЕ-процес на управление на експлоатацията на машините; ПЕМ-процес на експлоатация 

на машините в организациите; СИУ-състояние на извършване на услуги; ПБЕ-процес на 

бизнес експлоатация на машините; ПЕМ - процес на експлоатация на машините 

организациите 
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Важна съставна част на системата за механизация на процесите в земеделието е 

системата за ТО и Р.Тя представлява съвкупност от взаимосвързани и взаимодействащи 

обекти и средства за ТО и Р,инженерно-технически състав и програма за ТО и Р (фиг.3.).  

Целта на системата за ТО и Р е управление на техническото състояние на обектите в 

продължение на експлоатационния им срок или ресурс до бракуване, позволяващо да се 

осигури:зададено ниво на готовност на обектите за използване по предназначение и тяхната 

изправност и работоспособност в процеса на експлоатация, минимални разходи на време, 

труд и средства за провеждане на ТО и Р на обектите. 
 

Система за техническо обслужване и

ремонт на машини

Обекти на

ТО и Р

Средства

за ТО и Р

Инже.-тех.

състав

Програма

за ТО и Р

 
Фиг.3. Структура и елементи на системата за ТО и Р на машините в организациите 

 

Основните задачи на системата за ТО и Р са: установяване на изискванията към 

програмата за ТО и Р на конкретните обекти, включващи извършването на ТО и Р с 

определена периодичност и обем, осигуряващи зададено качество при минимални разходи на 

време, труд и средства; подготовка и реализация на технологичният процес на ТО и Р със 

зададено качество; осигуряване на условия за изпълнение на ТО и Р, т.е. ремонтно-

обслужваща база с необходимото оборудване за диагностика, ТО и Р, инженерно-технически 

кадри; оптимизиране параметрите на логистичната система за резервни елементи и ремонтни 

материали; оптимизиране на параметрите на ремонтно обслужващата база в йерархичен и 

териториален разрез. 

Под програма за ТО и Р се разбира документ, съдържащ съвкупност от основни 

принципи и взети решения по прилагане на най-ефективни методи и режими на ТО и Р на 

обектите, заложени в конструкцията на обекта при проектиране и изработване с отчитане на 

зададени изисквания и условия на експлоатация. 

Този документ отразява приетата за обекта стратегия (концепция) за ТО и Р и свързващ 

обектите, средствата, персонала от обща идеология за достигане на поставената цел. 

Анализът на задачите, възникващи във връзка с необходимостта да се осигури и 

управлява качеството на работа на машините, показва, че има два основни класа [1-4]: права 

задача (задача на анализа), свързана с изучаване на равнището на качеството и надеждността 

на машините в зависимост от параметрите на техническо състояние; обратна задача задача на 

синтеза), чието решение се свежда до обосноваване на параметрите на техническото 

състояние на системата, изхождайки от зададените й свойства(фиг.4). 

Обект на анализ, изследване и решаване са част от задачите (фиг.4), тъй като те са 

пряко свързани с оптимизиране на параметрите на системата за ТО и Р (фиг.5). За 

състоянието на системата за ТО и Р се съди по параметрите й. Под параметър на системата се 

разбира качествена мярка, която характеризира структурата или свойствата на системата и 

нейните елементи, а количествената мярка на параметъра е негавата стойност.  

Състоянието на системата може да се измени под въздействието на много фактори, в 

това число и под действието на целенасочената човешка дейност, т.е. чрез провеждане на ТО 

и Р за поддържане на изправността и работоспособността на машините в процеса на 

експлоатация. Характеристиките на качеството и надеждността на обектите, преминали 

определен вид ремонтно обслужващо въздействие в ремонтно обслужващата система зависят  

от качеството на провеждане на сложните ремонтни въздействия (ОР) и несложните 

въздействия (ТО) (фиг.6). 
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Фиг.4. Класификация на задачите за осигуряване на качеството и надеждността на 

машините (ЗОКНМ): ОХКН-оценка характеристиките на качеството и надеждността на 

машините; ОИСМ-осигуряване изискванията на свойствата на машините; КПСВР-контрол, 

проверка за съответствие, сравняване на вариантите решения; УВРВ-управление, вземане на 

решения, осъществяване на въздействия; ПЗ(ЗА)-права задача (задача на анализа); ОЗ(ЗС)-

обратна задача (задача ва синтеза); ОХК -оптимизиране характеристиките на  качеството 

на функциониране на машините; ОРЕ-оптимизиране  на резервните елементи; ОПКТОР-

оптимизиране  периодичността на контролиране, ТО и Р; ОДКТОР-оптимизиране 

дълбочината на контрола, ТО и Р; ОГСПК-обосноваване на гарантирани стойности на 

показателите на качеството; САСК-сравнителен анализ на ефективността на стратегията 

за контрол; ОДК-оценка достоверността на контрола; ООИП-обосноваване областта на 

изменение на параметрите на състояние; ОЗРЕ-осигуряван  със запас от резервни елементи; 

ОРРЕ-обосноваване разпределението на резервни елементи; УСИ-при условие, че състоянието 

е известно (информацията е пълна); УНИС-при условие, че е непълна информацията за 

състоянието; ДК-дълбочина на контрола; Х(С)В-характер (съдържание) на въздействията; 

ДТН-диагностиране и търсене на неизправности; ИМБП-избор на минимален брой признаци за 

диагностиране; ОУЗ - оптимално управление на запасите 
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Фиг.5. Модел на системата за ТО и Р(СТОР): 
i

X


-вектор-функция на входните управляеми 

фактори (обект на ремонтно обслужване; средства за ТО и Р; инженерно-технически 

състав; програма за ТО и Р (периодичност на диагностиране и ТО, допустими стойности 

на диагностичните параметри; периодичност на ремонт; експлоатационен срок; запас от 

резервни части; разпределение и управление на запасите )); 
i

Y


- вектор - функция на 

параметрите на качество и надеждност на обекта; 
i

Z


-вектор-функция  на входните 

неуправляеми фактори (температура,почвено-климатични условия и т.н.) 
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Фиг.6. Схема на модела за управление на 

техническото състояние на машините чрез 

провеждане на ремонтно-обслужващите 

въздействия: ОРО-обект на ремонтно обслужване; 

СРВ-сложни ремонтни въздействия (ОР);  

НеСРВ-не сложни ремонтни въздействия (ТО) 

 

Работоспособността и изправността на обектите 

на ремонтно обслужване и техният ресурс се 

възстановява чрез провеждане на ремонт (сложно 

ремонтно въздействие). Качеството на обектите 

постъпили за ремонт се характеризира от 

съвкупността показатели, изразени във вектор-

функцията V


 (износване, деформация, хлабина и 

т.н.). В хода на технологичния процес на ремонт тези 

показатели се изменят и на изхода обектът има 

показатели 
"Y


. За подобряване надеждността на 

обективите са вложени трудови, парични и 

материални ресурси
'Q


 (работна сила, суровини, 

резервни части, ремонтни материали, енергия и др.). 

Изменението на показателите на надеждност е под влияние на голям брой управляеми 

фактори 
"X


и не управляеми фактори ."Z


 

Надеждностите показатели на обектите се поддържат с провеждане на несложни 

ремонтни въздействия (ТО). На входа на процеса постъпват материални и трудови ресурси 
'Q


, управляеми 

'X


и неуправляеми случайни 
'Z


 фактори. Изходът на процеса е показателят 

'Y


, който характеризира качеството на несложните ремонтни въздействия и за обекта 

представлява редица от управляващите на стратегията за ремонтно - обслужване 

(периодичност на ремонтните въздействия, обем на ремонтните въздействия, качество на 

ремонтните въздействия и т.н.). 

Процесът на изменение на техническото състояние на обектите на ремонтно 

обслужване при използване протича под въздействието на векторите: 
"' ,YY


, управляващите

X


и неуправляващите случайни фактори Z


. В резултат на действието на тези процеси се 

формира качеството и надеждността на обекта .R  

Основните управляеми фактори X


, които най-съществено влияят върху качеството и 

надеждността на обекта R


 са периодичността и структурата на ремонтно обслужващите 

въздействия, периодичността на ремонта и осигуреността с резервни части за поддържане на 

работоспособността им. 

 

Основни изводи 

1. Оптималната периодичност на ремонтно-обслужващите въздействия е в пряка връзка 

с показателите на надеждност на машините в оборудването, които зависят от голям брой 

случайни фактори: характер на изпълняваните работи (напрегнати периоди на сезонни 

работи; видът на стратегията за ТО и Р; състоянието на ремонтно обслужващата база; 

квалификацията на обслужващия персонал и т.н.). 

2. Оптималната периодичност, структурата на ремонтно обслужващите въздействия, 

нормативите за резервни елементи, разпределението и управлението на запасите от резервни 

елементи са основните параметри на системата за ТО и Р . 

3. За установяване на оптималната периодичност на ремонтно-обслужващите 

СРВ

X" Z"

OPO

НеСРВ

Q"

Y"

R

Y'

Q'

Z'

X'

Z

X

V
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въздействия на машините е необходимо да се използват методи, които да отчитат 

спецификата на елементите на машините, режима на работа вида на елемента, 

предназначението на машината, наличната информация и т.н. 

4. За разработване на нормативите за резервни елементи е необходимо да се използват 

методи, които да отразяват същността на процесите на възникване на отказите (рекурентен 

поток, рекурентен поток със закъснение, общ рекурентен поток), стратегията на ремонтно 

обслужване и влиянието на ремонтните въздействия с различна сложност върху потока на 

отказите. 

5. За разпределението на запасите от резервни елементи между звената на ремонтно-

обслужващата база в вертикален и хоризонтален разрез е необходимо да се използват 

стохастични модели, тъй като с тях най-добре се моделират реалните ситуация при 

използванена машините в организациите. 

6. Необходимостта от резервни елементи за поддържане на работоспособността на 

машините зависи от цяла гама случайни фактори, което налага за управление на запаса от 

резервни елементи да се изгради стохастичен модел, отразяващ физическата същност на 

процесите на движение на запасите и заявките в логистичната система. 

7. Активите, в основата си, са скъпи трайни, но това изисква и да се оптимизира срокът 

им използване за да се осигури ефективност на производството, чрез ефективността на 

използване на активите. 

8. Проведените досега теоретически и експериментални изследвания за оптимизиране 

на основните параметри на ремонтно обслужващата система на машините в земеделието в 

нашата страна не отговарят на значимостта на този проблем за икономическия просперитет 

на отрасъла. 
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Abstract 
The implementation of the European policy to increase the use of renewable energy 

sources in the EU Member States' energy mix outlines the importance of analyzing their 
potential in specific regions and evaluating the effectiveness of their use. 

The aim of the present study is to analyze the potential of geothermal energy in 
Europe, the forecasts for the development of the sector and the possibilities for enhancing 
the efficiency of recovery. 

The report analyzes and draws conclusions on the main directions for development in 
the sector. 

Keywords: renewable energy, geothermal energy, geological potential 
 
 

АНАЛИЗ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ 

 
Желязко Желязков, Нели Георгиева и Красимир Иванов 
Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, 

ул. Граф Игнатиев 38, 8602, Ямбол, България, e-mail:nely.georgieva@trakia-uni.bg 
 
Резюме 
Изпълнението на Европейската политика за увеличаване използването на 

възобновяеми енергийни източници в енергийния микс на държавите-членки на ЕС 
очертава важността на въпроса за анализ потенциала им в конкретните региони и 
оценка ефективността от тяхното използване.  

Цел на настоящето изследване е да се анализира потенциала на 
геотермалната енергия в Европа, прогнозите за развитие на сектора и 
възможностите за повишаване ефективността при оползотворяването. 

В доклада е направен анализ и са формулирани изводи за основните насоки за 
развитие в сектора. 

Ключови думи: възобновяеми енергийни източници, геотермална енергия, 
геологичен потенциал  

 

1. Увод 

Геотермалната енергия е възобновяем източник на енергия, който може да 
осигури постоянна мощност и топлина. Тя се получава от топлинната енергия, 
генерирана и съхранена във вътрешността на земята и е достъпна, тъй като 
подземните води пренасят топлината от скали на повърхността или чрез сондажи 
или естествени пукнатини и недостатъци. Геотермалните ресурси са били 
използвани от човечеството в някаква форма от хиляди години.  

Геологичният потенциал (топлината на място) за геотермална енергия в Европа 
и света е много голям и надвишава сегашното търсене на електроенергия в много 
страни. В зависимост от температурата на ресурса, той може да се използва за 
производство на електроенергия, доставка на топлина или комбинация от двете.  
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Геотермалните електроцентрали могат да осигурят стабилна производствена 
мощност, която не се влияе от климатичните промени, което води до фактори с 
висок капацитет (вариращи от 60% до 90%) и прави технологията подходяща за 
основно производство. За определяне на общата ефективност от изграждане на 
геотермални системи, обаче, влияят и други фактори – технически и икономически. 
Секторът на геотермалните системи разчита на разнообразни технологии, които 
трябва да бъдат адаптирани към дълбочината и температурата на ресурсите, както 
и към наличието на вода на всяко дадено място.  

Геотермалната енергия, като вид възобновяема енергия, е подценена в 
Европейската политика в сравнение с останалите, което мотивира целта на 
настоящето изследване. 

Цел на настоящето проучване е да се анализира разполагаемия потенциал на 
геотермална енергия и възможността за по-широкото й използване като източник на 
възобновяема енергия. 

 
2. Наличен потенциал на геотермална енергия и очаквани прогнозни 

сценарии 
 
Досега не е постигнат общ консенсус за класифициране на геотермалните 

източници. В доклада на Joint Research Centre of the European Commission [5] се 
следва класификацията, която е приета от Евростат и националните статистически 
служби: за производство на електроенергия, за директна употреба и 
оползотворяване чрез термопомпи. Класифицирането е на база разполагаемите 
ресурси.  

Като цяло, водещите пазари за геотермална енергия са Америка, Европа и 
Азия. През 2016 г. глобалното генериране на геотермална енергия възлизаше на 
приблизително 84 TWh, докато кумулативният капацитет достигна малко над 13 GW 
(фиг.1).  

На европейския и световен пазар на геотермална енергия, най-голямата част 
от инсталираните мощности са за употреба чрез термопомпи (около 33,1 GW), 
следвани от инсталациите за директна употреба (около 15,3 GW) и инсталации за 
производство на електроенергия (около 10,7 GW). Най-високият общ инсталиран 
капацитет на геотермалната енергия е в САЩ, следван от Китай и Швеция. Добивът 
на геотермална енергия в топ 10 страни представляват около 75% от общия 
инсталиран капацитет в целия свят. 

 

 
 

Фиг. 1. Производство на геотермална енергия и  
кумулативен капацитет по региони, 2016-2022 [4] 
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Все още в световен мащаб геотермалната топлина се използва основно за 
балнеолечение, спа-центровете и за директно отопление на помещения. 
Използването в селското стопанство, особено за отопление на оранжерии, е 
значимо в някои страни. Като пример в това отношение може да се посочи Турция, 
където 30% от използваната енергия за отопление в селското стопанство се 
получава от пряката употреба на геотермална енергия. Най-често приложенията на 
геотермалната енергия са дребномащабни, но в две страни (Китай и Турция), за 
2015 г., почти 80% от глобалното използване на топлинна енергия от геотермални 
източници (фиг. 2). 

 

 

 
 

Фиг. 2. Използване на геотермална енергия за директно отопление през 2015 г. [4] 
 

Последният обобщен доклад за състоянието на енергийния сектор за добив на 
геотермална енергия е от 2014 г. на Joint Research Centre - Institute for Energy and 
Transport, публикуван от Европейската комисия през 2015 г. [3]. В него са разгледани 
технологичния статус на процесите на добив и експлоатация на геотермалната 
енергия, тенденциите за развитие, националната политика на страните-членки на 
ЕС, световния пазар на геотермална енергия и отпечатъкът върху околната среда от 
развитието на този сектор. Съгласно публикуваните данни, инсталираните мощности 
за пряко използване на геотермална енергия за топлинна енергия в Европейския 
съюз са около 3.0 GW през 2012 г., като най-голямо е прякото използване в Италия, 
Унгария и Франция. Директната употреба се е увеличила с почти 25% между 2011 г. 
и 2012 г. Въпреки това бе въведена подобрена методология за изчисляване на 
директното използване между 2011 г. и 2012 г., което води до по-голям капацитет, 
особено в областта на балнеологията в Италия. Основните директни употреби в ЕС 
са отоплителните мрежи (около 50%) и балнеология (около 20%). Понастоящем 
геотермалното централизирано отопление представлява около 0,5% от общия пазар 
на топлоенергия. 

Инсталираният капацитет на термопомпите в ЕС е достигнал около 14,9 GW [8], 
като основните пазари са Швеция, Германия, Франция и Австрия. Броят на 
инсталираните единици се е увеличил с около 6% през 2011-2012. През последните 
години той обаче се свива, тъй като зависи в голяма степен от строителството на 
нови сгради. Свиването на строителния сектор оказва сериозно влияние върху 
пазара на термопомпи. Очакванията е той да се възстанови през следващите 
няколко години. 

По данни на Евростат за 2014 г. [9] инсталираните мощности на 51-те 
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електроцентрали в експлоатация в ЕС са около 0.95 GW. През 2013 г. бяха добавени 
нови централи в Германия (16 MW), Италия (1 MW) и Румъния. Производството на 
електроенергия в ЕС достигна около 5,4 TWh през 2012 г., а производството на 
електроенергия от геотермална енергия в ЕС беше относително стабилно през 
последните десет години (фиг. 3). През 2012 г. геотермалната енергия осигурява 
около 0.2% от общото крайно потребление на електричество (около 2800 TWh) и 
0.9% от произведената от възобновяеми източници електроенергия (около 660 TWh) 
в ЕС. 

Прогнозите сочат, че годишното производство на геотермална енергия в ЕС 
може да достигне около 49 TWh топлина от GSHP и 30 TWh от прякото използване 
през 2020 г.  и до 1,6 GWe до 2020 г. за производството на електроенергия. 
Производственият капацитет на глобална хидротермална мощност може да се 
увеличи с 0,6 GWe до 1 GWe годишно в средносрочен план (до 2030 г.) и може да 
достигне 140 до 160 GWe до 2050 г.  

Според Международната агенция по енергетика (МАЕ) [4, 7] геотермалната 
енергия може да представлява около 3.5% от годишното глобално производство на 
електроенергия и 3.9% от енергията за топлинна енергия (без инсталираните 
термопомпите) до 2050 г. 
 

  

а) б) 

Фиг. 3. Производство на електроенергия от геотермална енергия за 2012 (а) и 
очакван потенциал до 2050 (б) в TWh в Европейския съюз 

 

Тези прогнози биха станали реалност при условие, че се преодолеят 
проблемите, стоящи пред този сектор на енергетиката. Въпреки големите си 
предимства, свързани с надеждността на доставките й, както и нейната почти 
неограничена наличност, съществуват и различни фактори, свързани с 
ефективността на технологичните системи, поддържането на оборудването, 
евентуално неблагоприятно въздействие върху околната среда чрез 
освобождаването на потенциално вредни или опасни вещества като страничен 
продукт от този вид производство на енергия. 

 
3. Анализ на нормативната база в Европейския съюз, стимулираща 

развитието и използването на геотермалната енергия 
 

Съществуват няколко директиви на ЕС, които засягат геотермалния сектор, 
като най-важна е Директива 2009/28/ЕО относно насърчаването на използването на 
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енергия от възобновяеми източници, приета на 23 април 2009 г. [1]. Тя въвежда 
изискването на приемане на национални Плановете за действие за възобновяемата 
енергия (NREAP), които да уточняват как държавата - членка ще постигне 
задължителна цел за 20% дял на енергията от възобновяеми източници от общото 
потребление на енергия, включително използването на геотермални системи за 
производство на електроенергия, отопление и охлаждане. Деветнадесет от 
европейските държави приеха такива планове за една или повече категории 
геотермални в техните NREAP [6]. В Табл.1 е представена обобщена информация за 
използваната геотермална енергия за 2012 г. и целите, заложени в NREAP до 2020 г.  

 
Табл. 1. Капацитет на геотермалната енергия и производството на топлинна 
енергия в ЕС-28 през 2012 г. и цели, дефинирани в NREAP за 2012 г. и 2020 г. 

 

Вид Единица 
2012 

(отчетени 
стойности1) 

2012 
цел 

2020 
цел 

Плитки геотермални извори 
(главно термопомпи - GSHP) 

Произведена топлинна 
енергия (GWth) 27080 18946 49340 

Директна употреба 
Произведена топлинна 

енергия (GWth) 9404 10440 30589 

Производство на 
електроенергия 

Инсталирани мощности 
(MWe) 876 787 1612 

1) по данни от [2] 

 
Табл. 1 показва, че за 2012 г. инсталираните мощности на геотермалните 

електроцентрали и производството на топлинна енергия от GSHP са надхвърлили 
целите на ЕС-28, заложени в NREAP за 2012 г., но целите на ЕС-28 за 2012 г. за 
директна топлина производството не са изпълнени. 

При производството на електроенергия целите на NREAP за 2020 г. са далеч 
под очаквания икономически потенциал за 2050 г. В момента Италия (2,6%), 
Исландия (1,4%) и Португалия (0,25%) са единствените страни, в които 
производството на електроенергия е над 0,1% от очаквания икономически 
потенциал за 2050 г. Само 12 държави са включили производството на геотермална 
енергия в своите NREAP за 2020 г. (фиг.4).  

Направеният анализ води до заключението, че в много държави-членки 
понастоящем производството на геотермална енергия не е икономически 
осъществимо, но в дългосрочен план производството на геотермална енергия може 
да се счита за жизнеспособен вариант, при условие че се преодолеят 
технологичните препятствия и технологиите EGS се окажат търговски успешни. 

 
4. Анализ на технологичното осигуряване в използване на геотермалната 

енергия 
 
Цената за изграждане и експлоатация на геотермална енергия варира широко и 

зависи от редица фактори като: тип, температура и дълбочина на ресурса; 
нормативна база, касаеща дейността, необходимо финансиране и разходи за 
дейността, технологична база за добив и преработка и др. 
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Фиг.4. Инсталиран капацитет за директна употреба в ЕС и  
нови допълнения през 2012 г. според NREAP на съответните държави 

 
Прилаганите технологиите, в зависимост от типа на геотермалния източник, са 

с различна технологична „зрялост“ и се нуждаят от по-нататъшно развитие за 
постигане на ефективни резултати в добива и използването на геотермалната 
енергия като един от възобновяемите енергийни източници. В [3] е направен 
задълбочен анализ на сегашното състояние на използваните технологии и 
основните насоки за развитие в областта на ефективното използване на 
геотермалната енергия. Анализът е представен систематизирано в табл. 2.  

 
5. Изводи 
 
Понастоящем пазарният дял на геотермалната енергия, както в света, така и в 

Европа е все още малък, въпреки добрите потенциални залежи. Предприетите 
мерки са недостатъчни за по-нататъшно сериозно нарастване на производството на 
геотермална енергия - изисква приемането на нови и разширяването на 
съществуващите политики, като демонстриране на успешни проекти EGS, 
намаляване на разходите за сондиране, подобряване ефективността на 
технологичните системи.  

Новите проекти се нуждаят от различни форми на публична и финансова 
подкрепа от държавите-членки и ЕС като цяло за постигане на по-нататъшно 
разгръщане на пазара. В този аспект, най-важен инструмент за пазарен тласък за 
производство на геотермална енергия ще бъде въвеждането на европейска 
геотермална рискова застраховка за облекчаване на инвестициите в проекти за 
геотермална електроенергия. 

В много държави-членки понастоящем производството на геотермална енергия 
не е икономически осъществимо, но в дългосрочен план производството на 
геотермална енергия може да се счита за жизнеспособен вариант, при условие че се 
преодолеят технологичните препятствия и технологиите EGS се окажат търговски 
успешни. 
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Табл. 2. Общ преглед на състоянието на технологиите, текущите области на 
развитие и препоръки в областта на използване на геотермалната енергия 

 

 Производство на 
електроенергия 

Директно използване 
Използване на 

термопомпи 

Р
е

с
у

р
с
 

Ограничен размер на 
хидротермалните ресурси, 
широко мащабното 
разгръщане изисква 
конструирани геотермални 
системи (EGS) 

Широко разпространен 
ресурс на при 
икономически изгодна 
дълбочина на сондажите 

Топлина от плитки 
дълбочини, достъпна 
почти навсякъде 

Т
е
х

н
о

л
о

-

ги
ч

е
н

 

с
т
а
т
у
с

 Доказана технология, наличие 
на пилотни проекти (EGS) 

Доказана технология, 
използване на 
конвенционално 
оборудване 

Доказана технология 

О
с

н
о

в
е

н
 ф

о
к
у
с
 

Намаляване на разходите за 
сондажи и топлообменно 
оборудване 

Подобряване на 
икономическия статус на 
проектите 

По-нататъшно 
повишаване на 
ефективността и 
намаляване на разходите 

О
б

л
а

с
т
и

 з
а
 р

а
з
в

и
т
и

е
 

 Намаляване разходите на 
инжекционните и 
производствените кладенци 

 Увеличаване на 
ефективността чрез 
подобряване на преноса на 
топлина, механична 
ефективност 

 Разширяване на 
демонстрациите на EGS 

 Подобряване на контрола на 
дълбоките сондажи (над 5 
км), за създадаване на 
голяма площ за пренос на 
топлина и за осигуряване на 
достатъчен масов поток 
между кладенците и 
свеждане до минимум на 
риска от индуцирана 
сеизмичност 

 Удължаване живота на 
двойните сондажи чрез 
пробиване на трета сонда 
(триплетна система) 

 Използване по-малки 
системи с по-малки 
ресурси в комбинация с 
големи системи за 
изграждане на 
термопомпени системи 

 Развитие на технологиите 
за използване на сондажи 
с ниска средна 
температура за 
комбинирано използване 
на топлинна и 
електрическа енергия 
(бинарен цикъл и 
последваща директна 
употреба) 

 Подобряване на 
поддръжка и ремонт 

 Подобряване на 
системите за управление 

 По-ефективни работни 
течности 

 Повишена ефективност 
на помощните средства 
(например помпи, 
вентилатори) 

 Подобряване на 
колекторите в земята 
(напр. оптимизация на 
конструкцията, фугиране) 

Нови антифризни течности 
при отчитане изискванията 
за опазване на околната 
среда и подобряване на 
топлинните 
характеристики 

П
р

е
п

о
р

ъ
к
и

 

Демонстриране на 
технологията EGS при 
различни геоложки условия 
(доказателство за 
концепцията) 

Интегриране на стари 
сгради, ремонтирани в 
мрежи за централно 
отопление (кратко срочни 
цели); интегрирани 
местни/регионални 
подходи (намаляване на 
разходите, повишаване 
сигурността на доставките) 

Оптимизиране на всички 
компоненти на сондажни 
топлообменници (тръбни 
материали и термичния 
трансфер на течностите) 

 

Изследванията, разработките и демонстрациите трябва да се съсредоточат в 
направления, намаляващи инвестиционните и експлоатационните разходи и 
увеличаване на ефективността (например, разходи за сондиране и оптимизация на 
дизайна). 
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Бъдещото внедряване на геотермална енергия от плитки залежи и ресурси за 
директно използване за централно отопление е тясно свързано с възстановяването 
на строителния сектор. По време на ремонта отоплителните и охладителните 
системи на съществуващите сгради трябва да бъдат интегрирани в централното 
отопление, а разработчиците на нови сгради и инфраструктури следва да бъдат 
информирани за гъвкавостта и ползите от геотермалните ресурси. 
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Изисквания на международните 
стандартите  ISO 45001 , ISO 9001,   

ISO 14001  и ISO 19011 към 
системите за управление  

 

ИЗИСКВАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ 
 СТАНДАРТ  ISO 45001:2018 
 КЪМ СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
 НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ  
РАБОТА 
 



27.3.2019 г. 

2 

ПРОМЕНИ OHSAS 18001 

С НОВИЯ ISO 45001 :2018 

София,2018г. 

АНОТАЦИЯ 
• Даденото методично указание е 

предназначено за ръководители и 
специалисти в предприятия,занимаващи се с 
разработване и внедряване на Система за 
управление на здравето и безопасността при 
работа  на базата   на Международния 
стандарт ISO 45001:2018. То не замества 
оригиналния стандарт. Затова 
организациите, които внедряват стандарта 
трябва да си осигурят оригинално копие на 
стандарта от БИС. 
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Съдържание  

Пособието  съдържа: 

 

• Текстове от стандарта ISO 45001:2018 ; 

 

• Авторски коментари,поясняващи 
съдържанието на отделните текстове 

Дейвид Смит (David Smith) 
 

•  
 

Дейвид Смит (David Smith) 

Председател на проектния комитет на 

ИСО/ПК283, където е разработен ISO 45001. 

Той смята, че новият стандарт ще спомогне 

за изменение на условията на труд за 

милиони сътрудници на практика, на 

работните места, и ще се намалят 

нещастните случай и болести в целия свят» 
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Пример 4.Контекс на 
организацията  

4.1.Разбиране на организацията и нейната 
среда 

• Организацията трябва да определи по 
външни и вътрешни фактори, отнасящи се 
до нейните намерения и за стратегическата 
посока и да влияят върху нейната 
способността за постигане на набелязаните 
резултати от нея система за управление на 
ЗБР. 

 

Коментари 
 Примери за външни фактори могат да бъдат: 

• > Основни фактори и тенденции, свързани с 
производството или сектор на икономиката и да окажат 
влияние върху организацията; 

• Появата на нови конкуренти, изпълнители, 
подизпълнители, доставчици, партньори; 

• Нови технологии, появата на нови професии; 

• Нови закони; 

• Нови знания за продуктите и въздействието им върху 
здравето и безопасността; 

• Други политически, законодателни, регулаторни, 
финансови, социални, икономически, технологични, 
фактори на международно, национално, регионално или 
местно ниво. 
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Примери за вътрешни фактори 
могат да бъдат 

• Организационна структура, разпределение на функции и отговорности, 
методи на управление. 

• Политика, цели и стратегия за постигането им; 

• Технически възможности на базата на ресурсите, знанията и 
компетентности, 

• Информационни системи, информационни потоци и процеси за вземане 
на решения (формални и неформални); 

• Въвеждане на нови продукти, материали, услуги, инструменти, софтуер, 
помещения и оборудване; 

• Организационна култура; 

• Стандарти и ръководни документи, прилагани в организацията; 

• Форма и обем на договорни отношения, включително, например, 
дейност, предадени на аутсорсинг; 

• Условия на труд, организиране на работното време; 

 

ИЗИСКВАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ 
СТАНДАРТ  ISO 9001:2015  КЪМ 
СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
 НА КАЧЕСТВОТО. ИЗИСКВАНИЯ 
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Ориентиране към 
потребителите 

лидерство  

Въвличане на 
персонала 

Управление на 
взаимоотношеинята 

Вземане на решения 
на основата на факти 

Подобряване  Процесен подход 
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6 Планиране 
6.1 Действия по отношение на рисковете и възможностите 

При планиране в системата за управление на качеството организацията е длъжна 
да отчете факторите (вж. 4.1) и изискванията (вж. 4.2) и да определи риска и 
възможностите, подлежащи на разглеждане за: 

• осигуряване на увереност в това, че системата за управление на качеството 
може да постигне  предвидените резултати; 

• увеличаване на желания ефект; 

• предотвратяване или намаляване на нежелано влияние; 

• постигане на подобрение. 

Организацията трябва да планира: 

• действия по разглеждането на тези рискове и възможности; 

По какъв начин: 

• интегриране и прилагане на тези действия в процесите на системата за управление на 
качеството (виж 4.4); 

• оценка на ефективността на тези действия. 

Мерки, по отношение на рисковете и възможностите, трябва да бъдат пропорционални на 
техните евентуалното влияние върху съответствието на продукти и услуги. 

Коментар  
• "Управление на риска" се заменя с по-рано използвания в СУК 

инструмент "Предупредителни действия". 

• Според определението  "Риск" е "влияние на несигурност". В 
бележката  към определението е посочено, че рискът често се 
изразява под формата на комбинация на последиците от събитието и 
свързаните с него "вероятност" за възникване, т.е. е количествена 
характеристика на някакво събитие. 

• В ISO 9001 се говори за рискове и възможности. За общото разбиране 
е препоръчително да се приема "заплаха" като потенциално 
отрицателно събитие, а "перспектива" като възможно положително. 
При това, "риск" е количествена характеристика на "заплаха", а 
"състояние" - количествена характеристика на "перспективи" 
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Продължение  

• Заедно с разкриване и отстраняване на негативните 
заплахи, точно толкова важно е да се определят и 
максимално използват положителните възможности за 
постигане на поставените цели. Някои възможности 
възникват в процеса на премахване на заплахи. Други 
възможности не са пряко свързани със заплахи и може да 
доведат до реални допълнителни предимства. 

• Например, такъв фактор, като "обезценяването на 
националната валута", води до риск от увеличаване на 
стойността на закупени в чужбина суровини и 
компоненти, но, в същото време, се появява възможност 
да се увеличи печалбата на организацията от доставки на 
собствената си продукция за износ 

• . 

Продължение  
• .Основните източници на риск са външни и вътрешни фактори (виж 

4.1), както и изискванията на заинтересованите страни (виж 4.2). 

• Рисковете и възможностите, свързани с производствената дейност, 
продукти и услуги, обикновено се отнасят към "работни" рискове и 
възможности. Например, рискът от повреда на продукта, след като го 
доставят на потребителите. 

• Рисковете и възможностите, свързани с външната и вътрешната среда, 
както и със заинтересованите страни, обикновено се отнасят към 
"организационни" рискове и възможности. Например, рискът от 
отмяна на разрешение за изпълнявана дейност във връзка с промяна 
на законовите изисквания. 

• Оценка на риска обикновено се извършва с използването на  
инструменти, като FMEA (Анализ на вида и последствията от 
потенциални откази), Матрицата на риска и др 
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Продължение  

• .Организацията трябва да реши, срещу какви рискове и 
възможности трябва да се предприемат действия. 
Решението трябва да зависи от значимостта на фактора и 
неговото потенциално въздействие върху организацията. 

• Интеграцията на техните действия в системата за 
управление на качеството може да бъде под формата на 
извършване на промени в съществуващите процеси 
(например, чрез въвеждане на допълнителни проверки и 
контролни точки) или  усвояване на нови процеси (виж 4.4 
и 8.1). 

Продължение  

• .Необходимо е да се провежда мониторинг, 
измерване, анализ и оценка на въздействието и 
да се предприемат действия по отношение на 
рискове и възможности (виж 9.1 и 9.3). 

• Подходът въз основа на риска, заедно с 
прилагане на процесния подход е в основата за 
изграждане и функциониране на СУК. 
Стандартът  изисква да се развива и персонала, 
ае именно: "мислене на базата на риска" (виж 
5.1.1 d). 
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ИЗИСКВАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СТАНДАРТ ISO 
14001:2015 КЪМ СИСТЕМАТА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

7.2 Компетентности 
 • Организацията е длъжна да : 

• a) определи необходимата компетентност 
на лицата, извършващи работата под 
нейното управление, която оказва влияние 
на екологичните резултати на дейността и 
способността за изпълнение на приетите 
задължения; 

• б) предостави компетентност на тези лица 
въз основа на подходящо образование, 
обучение и/или опит; 
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Продължение  

• c) определи нуждите от обучение, свързани 
с нейните екологични аспекти и система за 
управление на околната среда. 

• d) се предприемат действия, насочени към 
получаване на необходимата 
компетентност и за оценка на 
ефективността на предприети действия. 

 

Коментари  

В категорията на лицата, които извършват работи по 
управлението на организацията, са: 

• а) тези, чиято работа може да предизвика значително 
въздействие върху околната среда; 

• б) тези, които са на отговорни позиции в рамките на 
системата за управление на околната среда, включително 
и тези, които: 

• > идентифицират и оценяват въздействието върху 
околната среда, 

• > разкриват и анализират „ предприетите задължения", 

• > допринасят за постигането на екологичните цели; 

• > реагират в извънредни ситуации; 
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Продължение  
• > провеждат вътрешния одит; 

• > извършват оценка на съответствието. 

• Необходимата компетентност на персонала обикновено се 
посочва в организационните или процедурни документи. 

• Компетентността може да бъде доказана чрез 
комбинация от професионално обучение, образование и 
опит, за които трябва да се съхранява документирана 
информация. 

• Обучението по въпросите на СУ по ООС може да се 
комбинира с други видове обучение в областта на 
мениджмънта на качеството, защита на труда и други 
подобни. 

 

Продължение  

• Формите на обучение, както и други действия за 
повишаване на компетентността може да се 
оценяват по различни начини: чрез анализ на 
резултатите от обучението, в рамките на процеса 
на персоналното развитие, пряко наблюдение на 
работата на служителя и неговата оценка, тест 
(писмен или на практика). 

• Важна задача е развитието на общата екологична 
култура на поведение, повишаване на 
информираността на персонала за околната 
среда, важността на собствената си дейност. 
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ИЗИСКВАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ 
 СТАНДАРТ ISO 19011:2018  ЗА  
ОДИТИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА  
УПРАВЛЕНИЕ 
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5.5.4.Избор на членове на екипа за одит 

 

• Лицето (лицата), управляващо програмата 
за одит, трябва да определи членовете на 
екипа за одит, включително ръководителя 
на екипа /водещ одитор/ и всички 
технически експерти, необходими за 
конкретния одит. 

 

 
 
 
 
 
 

Коментар.Компетността на одиторите е съвкупност 
от професионална компетентност и лични качества. 
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Продължение  

• Трябва да бъде избран екип за одит, като се 
вземат предвид необходимите 
компетентности за постигане на целите на 
конкретния одит в рамките на определения 
обхват. Когато има само един одитор, 
одиторът следва да изпълнява всички 
приложими функции/задължения за 
ръководител на екипа за одит. 

 

КОМЕНТАР 

.Основните черти на одиторите са: 
►професионализъм; 
►представителен външен вид; 
►точност, акуратност; ►подготвеност; 
►справедливост; 
►спокойствие;►вежливост;►сърдеч
ност;►прямота;►точност; 
►признаване на усилията и успеха. 
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В  таблица са посочени  желателните и 
нежелателни  черти в поведението на 

одиторите 

Желателни 

• Търсене на факти ;Вежливост  

• Професионализъм;Прямота 

• Настойчивост ;Независимост  

• Решителност;Ясност/точност 

• Подготовеност;Честонст;Търпение 

• Непедубеждение;Тактичност 

• Комуникабелност ;Несамонадеяност 

 

Нежелателни 
 

• Търсене на виновници;Грубост 

• Непрофесионализъм ;Уклончивост  

• Отпуснатост ;Доверчивост;Нерешителност 

• Разхвърляност/безопорядък;Неподготвеност 

• Нечестност;Нетърпение ;Предубеждение 

• Антагонистичност  ;Некомуникабелност 

• Претенциозност 
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5.5.7.Управление и поддържане на записи от 
програмата за одит 

 

• Лицето което управлява програмата за одит 
трябва да гарантира че се създават, 
управляват и поддържат записи от одита, за 
да се докаже изпълнението на програмата 
за одит. Трябва да бъдат създадени 
процеси, за да се гарантира, че 
евентуалните потребности по отношение на 
опазване на професионалната тайна и 
защитата на информацията във връзка със 
записите от одита са удовлетворени. 

 

 
  

Коментар:Одитът се провежда в 6 етапа, 
както е показано на фигурата. 

Д Е Й С Т В И Я    П Р И   О Д И Т 

Подготовка за одит по места 

Провеждане анализ на 

документите 

Начало на одита 

Управление на отчета за одита 

Провеждане на одит на място 

Завършване на одита 

Контрол на сроковете за изпълнение на 

одита 
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