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Въведение
Проблемите с управлението на активи не са проблеми
единствено на България, а проблеми, който са характерни за
много фирми и страни. Именно поради тази причина, Международната организация по стандартизация, в началото
на 2014 година, публикува три стандарта, които се отнасят
изключително до управлението на активи:
1. ISO 55000 „Управление на активи. Общ преглед, принципи
и терминология“,
2. ISO 55001 „Управление на активи. Системи за управление.
Изисквания“,
3. ISO 55002 „Управление на активи. Системи за управление.
Указания за прилагане на ISO 55001“.
Обект на сертификация, от национално акредитирани
органи за оценяване на системи за управление, е системата
за управление на активи, която съответства на изискванията на ISO 55001. Авторският екип, в своята публикация,
книжка 3/2016 на „Машиностроене & Електротехника“, сложи
ударението върху ползата за организацията и за заинтересованите страни от внедряването и поддържането на такава
система за управление на активи. В материали, публикувани
на интернет-страницата www.lifetime.reliability.com, могат
да се намерят подробни сравнителни оценки и анализи на
вече изградени системи за управление на активи, като се
набляга преди всичко на предимствата, които изградената
въз основа на стандарта ISO 55001 система за управление
предлага. Оценяването на ефективността на управлението
на активи е от особена важност точно днес, когато глобализацията системно интернационализира активите и акционерите, а изискванията спрямо резултатите от управлението на
активите са по-високи от когато и да било.
Взаимовръзка между основни термини при управлението на активи
Взаимовръзката между основни термини при управлението
на активи е илюстрирана на фиг. 1. Тази фигура изцяло съответства на ISO 55000.
Авторите препоръчват, излизайки от своя дългогодишен
опит при създаване и поддържане на системи за управле-

ние въз основа на международните ISO-стандарти, много
внимателно да бъде проучен стандарта ISO 55000 преди да
се престъпи към каквато и да е системата за управление на
активите. Това ни задължава да предложим наш „прочит“
на текстовете, отнасящи се до управлението на активи, до
термините и определенията, свързани с него.
Започваме с това, че „управлението на активите“ следва да
способства за реализирането на стойност от притежаваните
активи на организацията, Фиг. 1. Забележете, това е съвсем
ново за българския бизнес като цяло, защото до този момент
под управление на активи се разбираше единствено тяхната
счетоводна отчетност. Нещо повече, налагайки амортизационния план към даден актив, неговата стойност непрекъснато намалява и след време той трябва да бъде отписан. За
съжаление това е съществена промяна, това е съвсем друга
философия. В края на календарната година, стойността на
актива не следва да бъде намалявана, а напротив, тя трябва
да бъде увеличена. И това е резултатът от извършените координирани дейности от страна на организацията над този
актив. Естествено е, че не от всеки актив може да се очаква
реализирането на добавена стойност от неговото притежаване, разполагане и използване. Най-често нематериалните
активи, са активите, от които по правило се очаква придобиването на добавена стойност. От материалните активи, всеки
актив, на който през годината е направено подобрение,
също така следва да се разглежда като актив, който е придобил добавена стойност.
„Системата за управление на активи“ е инструментът, който
позволява осъществяването на такова управление, което
ефективно реализира стойност от притежаването, разполагането и ползването на активи, Фиг. 1. Серията от международни стандарти, насочена към управлението на активите,
има за цел подобряване на ефективността и ефикасността
на системата за управление, като по този начин се преследва постигането на устойчивост на бизнес целите. Ето защо,
в определението на „система за управление на активи“ се
появяват няколко нови понятия -„цели за управление на
активи“ „процеси за постигане на цели“ и „политика за управление на активи“. Определението на тези термини, читателя ще намери в стандарта ISO 55000. За да се разбере, обаче,

ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɴɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɬɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ
ɦɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɞɚ ɛɴɞɟ ɩɪɨɭɱɟɧ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ,62  ɩɪɟɞɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɫɬɴɩɢ ɤɴɦ
ɤɚɤɜɚɬɨ ɢ ɞɚ ɟ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɬɟ Ɍɨɜɚ ɧɢ ɡɚɞɴɥɠɚɜɚ ɞɚ
КОНСУЛТАНТСКА ɫɟ
И СЕРТИФИКАЦИОННА
ДЕЙНОСТ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢ ɞɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɢɦ ɧɚɲ Äɩɪɨɱɢɬ³ ɧɚ ɬɟɤɫɬɨɜɟɬɟ ɨɬɧɚɫɹɳɢ
ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ
ɬɟɪɦɢɧɢɬɟɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɬɚɫɜɴɪɡɚɧɢɫɧɟɝɨ

Ʉɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧɚɞɟɣɧɨɫɬɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɡɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟɧɚ
ɫɬɨɣɧɨɫɬɨɬɚɤɬɢɜɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚɚɤɬɢɜɢ

Ʉɨɦɩɥɟɤɫɨɬɜɡɚɢɦɨɫɜɴɪɡɚɧɢɢɥɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɚɳɢɟɥɟɦɟɧɬɢɡɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɧɚɩɨɥɢɬɢɤɚɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɚɤɬɢɜɢɰɟɥɢɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɚɤɬɢɜɢɢɩɪɨɰɟɫɢɡɚ
ɩɨɫɬɢɝɚɧɟɧɚɬɟɡɢɰɟɥɢ

ɋɢɫɬɟɦɚɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚ
ɚɤɬɢɜɢ

Ⱥɤɬɢɜɢɤɨɢɬɨɫɚɜɨɛɯɜɚɬɚɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɚɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɚɤɬɢɜɢ

ɉɨɪɬɮɟɣɥɨɬ
ɚɤɬɢɜɢ

ȼɡɚɢɦɨɜɪɴɡɤɢɦɟɠɞɭɨɫɧɨɜɧɢɬɟɪɦɢɧɢ
Ɏɢɝ
В този
стандарт сеɫɥɟɞɜɚ
дефинират
които
обхвата на системата
за управление
на активите,
е необɁɚɩɨɱɜɚɦɟ
ɫ ɬɨɜɚ
ɱɟ Äɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ
ɧɚ
ɚɤɬɢɜɢɬɟ“
ɞɚ факторите,
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɚ
ɡɚвлияят
върхуɚɤɬɢɜɢ
тези активи,
са необходими
на организацията,
ходимо да бъде
разгледано „Приложение
А“ наɨɬ
стандарта.
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ
ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɢɬɟ
ɧɚ които
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ
Ɏɢɝ

за да постигне своите цели:
Там са дадени
подходящи примерни тематични области
Ɂɚɛɟɥɟɠɟɬɟɬɨɜɚɟɫɴɜɫɟɦɧɨɜɨɡɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹɛɢɡɧɟɫɤɚɬɨɰɹɥɨɡɚɳɨɬɨɞɨɬɨɡɢɦɨɦɟɧɬ
за приложение на управлението на активи. Това съвсем
характерътɬɹɯɧɚɬɚ
и основната
цел на организацията,
ɩɨɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢ ɫɟ ɪɚɡɛɢɪɚɲɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ
ɫɱɟɬɨɜɨɞɧɚ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬ
не изчерпва целия приложен спектър на управлението
оперативният
контекст;
ɇɟɳɨ
ɩɨɜɟɱɟ
ɧɚɥɚɝɚɣɤɢ
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɢɹ
ɩɥɚɧ
ɤɴɦ
ɞɚɞɟɧ
ɚɤɬɢɜ
ɧɟɝɨɜɚɬɚ
ɫɬɨɣɧɨɫɬ
на активи по ISO 55001. Обърнете внимание, посочените
ɧɟɩɪɟɤɴɫɧɚɬɨɧɚɦɚɥɹɜɚɢɫɥɟɞɜɪɟɦɟɬɨɣɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɟɨɬɩɢɫɚɧɁɚ
финансовите ограниченияɫɴɠɚɥɟɧɢɟɬɨɜɚɟ
и регулаторните изисквания;
приложни области
на стандарта „управление на качеството“
ɫɴɳɟɫɬɜɟɧɚ
ɩɪɨɦɹɧɚ
ɟ ɫɴɜɫɟɦ
ɞɪɭɝɚ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ
ȼ ɤɪɚɹ
ɧɚɤɚɥɟɧɞɚɪɧɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ
и „управление
на околната
среда“, саɬɨɜɚ
дадени
в приложепотребностите
и очакванията
на заинтересованите
среди
нието на съвсем
друго основание.
Акоɧɟ
организацията
има ɧɚɦɚɥɹɜɚɧɚ
ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ
ɧɚ ɚɤɬɢɜɚ
ɫɥɟɞɜɚ ɞɚ ɛɴɞɟ
ɚ ɧɚɩɪɨɬɢɜстрани.
ɬɹ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɟ
и самите заинтересовани
вече внедрена
система за
по ISO 9001
по
ɭɜɟɥɢɱɟɧɚ
ɂуправление
ɬɨɜɚ ɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɴɬ
ɨɬи/или
ɢɡɜɴɪɲɟɧɢɬɟ
ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧɢ
ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɨɬ ɫɬɪɚɧɚ
ɧɚда бъде
Понятието
“контекст на
организацията“
следва
ISO 14001, то
при
налагащата
се
промяна
от
преминаването
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ ɧɚɞ ɬɨɡɢ ɚɤɬɢɜ ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɨ ɟформулирано
ɱɟ ɧɟ ɨɬ ɜɫɟɤɢ
ɚɤɬɢɜ ɦɨɠɟ
ɞɚ ɫɟ
ɨɱɚɤɜɚ
и разбрано
правилно,
за да
се навлезе в същкъм новата версия на тези два стандарта (от 2015 година)
на разглеждания
модел,ɪɚɡɩɨɥɚɝɚɧɟ
фиг. 2. „Външният
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ ɞɨɛɚɜɟɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɨɬ ността
ɧɟɝɨɜɨɬɨ
ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɟ
ɢ контекст“
е целесъобразно да се включат подходящи процедури за
включва
социалната,
културната,
икономическата
ɇɚɣ ɱɟɫɬɨ
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɬɟ
ɫɚ ɚɤɬɢɜɢɬɟ ɨɬ ɤɨɢɬɨ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɨ ɫɟ и физиуправлениеɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ
на активите, имащи
отношение
към „качество-ɚɤɬɢɜɢ
ческата
окръжаваща среда, в която организацията действа,
ɨɱɚɤɜɚɩɪɢɞɨɛɢɜɚɧɟɬɨɧɚɞɨɛɚɜɟɧɚɫɬɨɣɧɨɫɬɈɬɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɬɟɚɤɬɢɜɢɜɫɟɤɢɚɤɬɢɜɧɚ
то“ и към „околната
среда“.
както и всички ограничения - регулаторните, финансовите
ɝɨɞɢɧɚɬɚ
ɟ да
ɧɚɩɪɚɜɟɧɨ
ɩɨɞɨɛɪɟɧɢɟ
ɫɴɳɨ ɬɚɤɚ ɫɥɟɞɜɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɝɥɟɠɞɚ ɤɚɬɨ
Следвайки ɤɨɣɬɨ
този редɩɪɟɡ
на мисли,
трябва
обърнем внимание
и всички други, които тя й налага. „Вътрешният контекст“
ɚɤɬɢɜɤɨɣɬɨɟɩɪɢɞɨɛɢɥɞɨɛɚɜɟɧɚɫɬɨɣɧɨɫɬ
това, че „портфейлът
от активи“ включва само тази част от
включва организационната култура и вътрешната среда,
активите, които
са обхванати от
за управление,
както
визията и ценностите
на организацията.
Äɋɢɫɬɟɦɚɬɚ
ɡɚсистемата
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚ ɚɤɬɢɜɢ³
ɟи мисията,
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɴɬ
ɤɨɣɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚ
фиг. 1. Не е задължително всички активи на организацията
Входящата
информация,
опасенията
и
очакванията
ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɬɚɤɨɜɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɟɬɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɨɬ на зада бъдат обект на системата за управление на активите.
интересованите страни са съществена част от контекста на
ɪɚɡɩɨɥɚɝɚɧɟɬɨ
ɢ ɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɚɤɬɢɜɢ
Ɏɢɝна
ɋɟɪɢɹɬɚ ɨɬ страни има
Важно е да ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɟɬɨ
се разбере, че „портфейлът
от активи“ съдържа
организацията.
Влиянието
заинтересованите
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ
ɧɚɫɨɱɟɧɚ
ɤɴɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ
ɧɚ
ɚɤɬɢɜɢɬɟ
ɢɦɚ
ɡɚ ɰɟɥ
само тези активи,
които са посочени
в политиката
за тяхноважно значение за определяне на правилата
за вземане на
то управление. Резултатите от управлението на „портфейла
решения и освен това допринася съществено за адекватноот активи“ се дефинират ясно и се записват като цели на
то определяне на целите на организацията, които на свой
тяхното управление.
ред влияят върху структурата и обхвата на цялата система
С така представените разсъждения, авторите посочват само за управление на активи.
част от основанията, които налагат внимателното предАвторите обръщат внимание на това, че разглежданият
варително изучаване на стандарта ISO 55000 преди да се
модел на процеса за управление на активи работи ефикаспристъпи към изграждане на системата за управление на
но за гарантираното спазване на законовите изисквания и
активите по ISO 55001.
ефективно за реализирането на стойност от притежаваните
активи при последователно спазване на следните четири
основни принципа от ISO 55000.
Процес за управление на активи
Общ (теоретичен) модел на процеса на управление на
Принцип на стойността. Активите съществуват, за да
активите в една организация е показан на фиг. 2. Моделът
осигуряват непрекъснато стойност за организацията и за
изцяло съответства на ISO 55000.
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нейните заинтересовани страни. Управлението на активи
логистика и оперативно управление;
не се съсредоточава върху самия актив, а върху стойността,
заданието, проектирането и внедряването на поддържаща
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɤɨɢɬɨɧɚɫɜɨɣɪɟɞɜɥɢɹɹɬɜɴɪɯɭɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚɢɨɛɯɜɚɬɚɧɚɰɹɥɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ
която активът
може да осигури на организацията. Стойсистема за управление на активите.
ността,ɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɚɤɬɢɜɢ
която може да бъде материална или нематериална,
Принцип на лидерството. Лидерството и културата на
финансова или нефинансова, се определя от организацията
място са определящи
фактори
създаване-ɡɚ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟ ɨɛɪɴɳɚɬ
ɜɧɢɦɚɧɢɟс целите
ɧɚ ɬɨɜɚработното
ɱɟ ɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɢɹɬ
ɦɨɞɟɥ
ɧɚ заɩɪɨɰɟɫɚ
и нейните заинтересовани
страни, в съответствие
то на стойност. Лидерството и ангажираността на всички
на организацията.
Това включва:
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚ ɚɤɬɢɜɢ ɪɚɛɨɬɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨ управленски
ɡɚ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɨɬɨ
ɫɩɚɡɜɚɧɟ
ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɜɢɬɟ
нива е от съществено
значение
за успешното
 ясното
становище
за
това,
как
целите
на
управлението
на
ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ ɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟɬɨсъздаване,
ɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ
ɨɬ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɢɬɟ
ɩɪɢ
функциониране
и подобряване ɚɤɬɢɜɢ
на управлението
активи са съгласувани с целите на организацията;
на активи в организацията. Това включва следното:
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨɫɩɚɡɜɚɧɟɧɚɫɥɟɞɧɢɬɟɱɟɬɢɪɢɨɫɧɨɜɧɢɩɪɢɧɰɢɩɚɨɬ,62
 използването на подхода на управление на жизнения

Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɫɬɪɚɧɢɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟɧɤɨɧɬɟɤɫɬ
ɉɥɚɧɨɜɟɢɰɟɥɢɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ
ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɩɥɚɧɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɚɤɬɢɜɢ
ɐɟɥɢɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɚɤɬɢɜɢ

ɉɨɥɢɬɢɤɚɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚɚɤɬɢɜɢ

ɉɥɚɧɨɜɟɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚɚɤɬɢɜɢ

ɉɪɢɥɚɝɚɧɟɧɚɩɥɚɧɨɜɟɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɚɤɬɢɜɢ

ɉɥɚɧɨɜɟɡɚɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚ
ɚɤɬɢɜɢɫɴɨɬɜɟɬɧɚɬɚ
ɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɋɢɫɬɟɦɚɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚɚɤɬɢɜɢɫɴɨɬɜɟɬɧɢ
ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢɟɥɟɦɟɧɬɢ

ɉɨɪɬɮɟɣɥɨɬɚɤɬɢɜɢ

Ɉɰɟɧɤɚɧɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɢɩɨɞɨɛɪɟɧɢɹ

ɁɚɛɟɥɟɠɤɚɁɚɳɪɢɯɨɜɚɧɚɬɚɨɛɥɚɫɬɨɩɪɟɞɟɥɹɝɪɚɧɢɰɚɬɚɧɚɫɢɫɬɟɦɚɬɚɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɚɤɬɢɜɢ
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Ɏɢɝ
ɉɪɢɧɰɢɩ ɧɚ
ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ
ɡɚ ɞɚ
ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɬ
ɧɟɩɪɟɤɴɫɧɚɬɨ
цикъл за реализирането
на стойност
от активите;Ⱥɤɬɢɜɢɬɟ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɬ
ясно определените
роли,
отговорностите
и правомощията;
 установяването
процеси
за вземане на решения,
които
ɫɬɨɣɧɨɫɬнаɡɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ
ɢ ɡɚ ɧɟɣɧɢɬɟ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢ
ɫɬɪɚɧɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ
осигуряването на служители, които са информирани, ɧɚ
комотразяват
потребностите на заинтересованите страни и
петентни и упълномощени;
ɚɤɬɢɜɢɧɟɫɟɫɴɫɪɟɞɨɬɨɱɚɜɚɜɴɪɯɭɫɚɦɢɹɚɤɬɢɜɚɜɴɪɯɭɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚɤɨɹɬɨɚɤɬɢɜɴɬɦɨɠɟ
определят стойност.
консултациите
със служители
и заинтересовани
страни
ɞɚ ɨɫɢɝɭɪɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ ɋɬɨɣɧɨɫɬɬɚ
ɤɨɹɬɨ ɦɨɠɟ
ɞɚ ɛɴɞɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɧɚ
ɢɥɢ
относно
управлението
на
активи.
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚ ɢɥɢ ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɚ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ ɢ ɧɟɣɧɢɬɟ
Принцип на съгласуването. Управлението на активи преПринцип на осигуряването. Управлението на активи дава
връща ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɫɬɪɚɧɢɜɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɰɟɥɢɬɟɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɌɨɜɚɜɤɥɸɱɜɚ
целите на организацията в технически и финансови
увереност, че активите ще изпълняват целта, за която са
решения, оперативни
планове и дейности. Решенията за
9 ɹɫɧɨɬɨɫɬɚɧɨɜɢɳɟɡɚɬɨɜɚɤɚɤɰɟɥɢɬɟɧɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨɧɚɚɤɬɢɜɢɫɚɫɴɝɥɚɫɭɜɚɧɢ
предназначени. Необходимостта от осигуряване възниква от
управление наɫɰɟɥɢɬɟɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ
активи (технически, финансови и оперативни) необходимостта организацията да се управлява ефикасно.
в тяхната цялост дават възможност за постигане на целите на Осигуряването се прилага към активите, управлението на
9 ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨɧɚɩɨɞɯɨɞɚɧɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɠɢɡɧɟɧɢɹɰɢɤɴɥɡɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟɬɨɧɚ
организацията.
Това от своя страна включва:
активи и системата за управление на активи. Това от своя
ɫɬɨɣɧɨɫɬɨɬɚɤɬɢɜɢɬɟ
страна включва:
внедряването на процеси за планиране и вземане на
решения, основани
на риска и постъпващата
информация,ɡɚ ɜɡɟɦɚɧɟ
9 ɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ
ɧɚ и ɪɟɲɟɧɢɹ
ɤɨɢɬɨ
разработването
внедряването на
процеси,ɨɬɪɚɡɹɜɚɬ
които свързкакто и дейности, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɬɟɧɚɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɬɟɫɬɪɚɧɢɢɨɩɪɟɞɟɥɹɬɫɬɨɣɧɨɫɬ
които превръщат целите на организацията ват желаните цели и резултатност на активите с целите на
в планове за управление на активите;
организацията;
ɉɪɢɧɰɢɩ
ɧɚ за
ɫɴɝɥɚɫɭɜɚɧɟɬɨ
 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ
ɧɚ на
ɚɤɬɢɜɢ
ɩɪɟɜɪɴɳɚ
ɧɚ
интегрирането
на процесите
управление на активите
в
внедряването
процеси за
осигуряване ɰɟɥɢɬɟ
на възможности
процесите
за функционалноɜуправление
на организацията,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ
ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɢпрез
ɪɟɲɟɧɢɹ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ
всички етапи
на жизненияɩɥɚɧɨɜɟ
цикъл; ɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
като например, финанси, човешки ресурси, информация,
Ɋɟɲɟɧɢɹɬɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɢ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ  ɜ ɬɹɯɧɚɬɚ
ɰɹɥɨɫɬɞɚɜɚɬɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɡɚɩɨɫɬɢɝɚɧɟɧɚɰɟɥɢɬɟɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɌɨɜɚɨɬɫɜɨɹɫɬɪɚɧɚ
ɜɤɥɸɱɜɚ

КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

9

вление на качеството. Аналогично за системата за управление на активите по ISO 55001 може да се твърди, че са
необходими също минимум 6 процедури, които да описват
нейната работа.
Целеви групи за внедряването на самостоятелна система
за управление на активи или за интегрирането на такава
система със системи като ISO 9001, ISO 14001 и/или други
системи за управление по ISO-стандартите, са всички тези
Система за управление на активи
групи, които:
Моделът на системата за управление на активи в една оргаОбмислят как да подобрят ефективността при създаването
низация, базиран на стандарта ISO 55001, е показан на фиг.
на стойност за организацията чрез управление на нейните
3. Така представената фигура е адаптация на оригинала от
активи;
ɩɪɢɧɰɢɩɢɬɟ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ
www.lifetime.reliability.com,
чрез която авторите
предлагатɌɨɝɚɜɚ ɫɟ ɢɡɢɫɤɜɚɯɚ ɦɢɧɢɦɭɦ  ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ
Участватɧɚ
в създаването,
прилагането,
поддържането
и
ɞɚи ɨɩɢɫɜɚɬ
ɪɚɛɨɬɚɬɚ
ɧɚнаɫɢɫɬɟɦɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ
ɡɚ
едноɤɨɢɬɨ
по-добро
разбираемо
представяне
модела отɡɚ
ISOɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
подобряването
на
дейностите
по
притежаването,
разполага55002,
показан на фиг. 4. Цифрите в долната част на всеки
ɫɢɫɬɟɦɚɬɚɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɚɤɬɢɜɢɬɟɩɨ,62ɦɨɠɟɞɚɫɟɬɜɴɪɞɢɱɟɫɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢ
нето и ползването на съществуващите активи на организаот правоъгълниците
препращат към съответните точки в
ɫɴɳɨɦɢɧɢɦɭɦɩɪɨɰɟɞɭɪɢɤɨɢɬɨɞɚɨɩɢɫɜɚɬɧɟɣɧɚɬɚɪɚɛɨɬɚ
цията;
ISO 55001. На фиг.3 са очертани и шестте групи процеси на
системата
за управление
Участват
в планирането
на дейности
придобиване на
ɐɟɥɟɜɢ
ɝɪɭɩɢна
ɡɚактиви:
ɜɧɟɞɪɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚзаɚɤɬɢɜɢ
нови или
освобождаване
съществуващи
активи, в това
управленчески
процеси;
ɢɥɢ ɡɚ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɟɬɨɧɚ
ɬɚɤɚɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɴɫ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɤɚɬɨ
,62 от
 ,62
 ɢɢɥɢ
число при оценяване на риска от тези дейности.
процеси
на планиране;
ɞɪɭɝɢɫɢɫɬɟɦɢɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɨ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɬɟɫɚɜɫɢɱɤɢɬɟɡɢɝɪɭɩɢɤɨɢɬɨ
С въвеждането на система за управление на активи се
поддържащи
9 процеси;
Ɉɛɦɢɫɥɹɬ ɤɚɤ ɞɚ ɩɨɞɨɛɪɹɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ
ɩɪɢефикасността
ɫɴɡɞɚɜɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ
ɡɚ
подобрява
и ефективността
на организацията.
основни и изнесени
процеси;
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɱɪɟɡɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɧɟɣɧɢɬɟɚɤɬɢɜɢ
Най-общо те могат да бъдат оценявани чрез отношението на
постигнатите
резултати
изпълнениетоɧɚ
на законовите
ɍɱɚɫɬɜɚɬ ɜ ɫɴɡɞɚɜɚɧɟɬɨ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨ
ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟɬɨ
ɢспрямо
ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɬɨ
процеси9на мониторинг;
изисквания
или
спрямо
разходите
за
постигането
на тези
ɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟ
ɩɨ
ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɟɬɨ
ɪɚɡɩɨɥɚɝɚɧɟɬɨ
ɢ
ɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨ
ɧɚ
процеси на подобряване.
резултати. Тук, обаче, възниква правомерно поставения въɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɬɟɚɤɬɢɜɢɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ
Тук може да се направи
една аналогия за минимално изиспрос за това как се изчислява в конкретния случай ефикаскваната документация
от ISO 9001:2000,
когато за първиɞɟɣɧɨɫɬɢ
път
9
ɍɱɚɫɬɜɚɬ
ɜ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟɬɨɧɚ
ɡɚи/или
ɩɪɢɞɨɛɢɜɚɧɟ
ɧɚда отговори
ɧɨɜɢ ɢɥɢ
ността
ефективността. За
на този въпрос
се въведе „процесния
подход“ като един от принципите на
ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚɧɟɨɬɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɚɤɬɢɜɢɜɬɨɜɚɱɢɫɥɨɩɪɢɨɰɟɧɹɜɚɧɟɧɚɪɢɫɤɚ
организацията следва да създаде и да поддържа система за
управление на качеството. Тогава се изискваха минимум 6
събиране, обработване и използване на информацията, отɨɬɬɟɡɢɞɟɣɧɨɫɬɢ
процедури, които
да описват работата на система за управнедряването на процеси за наблюдение и непрекъснато
подобряване;
осигуряването на необходимите ресурси и компетентен
персонал за непрекъснато доказване на осигуряването чрез
предприемане на дейности за управление на активите и
използване на системата за управление на активите.

Ɋɚɡɛɢɪɚɧɟɬɨɧɚɧɭɠɞɢɬɟɢ
ɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚɧɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɬɟɫɬɪɚɧɢ


ɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢ
ɩɪɨɰɟɫɢ

ɉɨɥɢɬɢɤɚ
5

ɂɡɢɫɤɜɚɧɢɹɤɴɦɫɢɫɬɟɦɚɬɚɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɚɤɬɢɜɢ
ɩɨ,62:ɢɜɴɬɪɟɲɧɢ
ɩɪɨɰɟɫɢɧɚɫɢɫɬɟɦɚɬɚ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɧɟɧɚɨɛɯɜɚɬɚ
ɧɚɫɢɫɬɟɦɚɬɚɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɚɤɬɢɜɢ
(ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ)3

ɐɟɥɢɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚɚɤɬɢɜɢɬɟ

Ⱦɟɣɫɬɜɢɹɡɚɫɩɪɚɜɹɧɟɫ
ɪɢɫɤɨɜɟɢɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɧɚɫɢɫɬɟɦɚɬɚɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɚɤɬɢɜɢ


Ɋɚɡɛɢɪɚɧɟɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɢ
ɧɟɣɧɢɹɤɨɧɬɟɤɫɬ


Ʌɢɞɟɪɫɬɜɨɢ
ɚɧɝɚɠɢɦɟɧɬ
5

ɉɥɚɧɢɪɚɧɟɡɚ
ɩɨɫɬɢɝɚɧɟɧɚɰɟɥɢɬɟɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɚɤɬɢɜɢ


ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚ
ɩɪɨɦɹɧɚɬɚ
8

ɉɪɨɰɟɫɢɬɟɧɚ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ

ɉɥɚɧɢɪɚɧɟɢɤɨɧɬɪɨɥ
ɧɚɨɫɧɨɜɧɢɬɟɩɪɨɰɟɫɢ
8

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɢ
ɪɨɥɢɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ
ɢɩɴɥɧɨɦɨɳɢɹ
53

Ɋɟɫɭɪɫɢ
7

Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬ
7

Ɉɫɴɡɧɚɜɚɧɟ
73

Ɉɛɦɟɧɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
7

ɉɨɞɞɴɪɠɚɳɢ
ɩɪɨɰɟɫɢ

ɂɡɢɫɤɜɚɧɢɹɤɴɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚ
75

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɪɚɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ-ɨɛɳɨ
7

ɍɩɪɪɚɥɟɧɢɟɧɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɚɧɚɬɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
73

ɋɴɡɞɚɜɚɧɟɢ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɚɧɟ
7

Ɉɫɧɨɜɧɢɢ
ɢɡɧɟɫɟɧɢɩɪɨɰɟɫɢ

ȼɴɬɪɟɲɟɧɨɞɢɬ
ɢ

ɉɪɟɝɥɟɞɨɬ
ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ
3

ɂɡɧɟɫɟɧɢɩɪɨɰɟɫɢ
83

ɉɪɨɰɟɫɢɧɚ
ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ

ɇɟɩɪɟɤɴɫɧɚɬɨ
ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ
3

ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɚɧɚɥɢɡ
ɢɨɰɟɧɤɚ


ɉɪɨɰɟɫɢɧɚ
ɨɰɟɧɹɜɚɧɟ

ɇɟɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɢ
ɤɨɪɢɝɢɪɚɳɨɞɟɣɫɬɜɢɟ


ɉɪɟɜɚɧɬɢɜɧɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ



Ɏɢɝ
ɋ ɜɴɜɟɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢ ɫɟ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɬɚ ɢ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ ɇɚɣ ɨɛɳɨ ɬɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɨɰɟɧɹɜɚɧɢ ɱɪɟɡ

ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɬɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɢɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɬɧɚɫɹɳɢ ɫɟ ɞɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɨɬ
ɢɤɨɧɨɦɢɤɚɬɚ ɜ ɤɨɹɬɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ ɞɨ ɫɪɨɞɧɢ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢ
КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
10 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɧɚɮɨɧɞɨɜɚɬɚɛɨɪɫɚɢɞɪɭɝɢɊɚɜɧɢɳɟɬɨɧɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɬɟɡɚ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɢ ɢɥɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɫɴɳɨ ɬɚɤɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɩɪɢɧɟɫɟ ɡɚ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɢɦɢɞɠɚɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɜɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨɢɜɛɪɚɧɲɚ
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɫɬɪɚɧɢɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟɧɤɨɧɬɟɤɫɬ

4.ϭʿ̶̨̨̡̨̡̛̛̛̛̦̦̖̦̬̦̯̦̖̜̦̦̯̖̭̯̌̏̌̌̐̌̌́̌́̚̚
4.Ϯʿ̸̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̦̦̖̦̦̱̙̯̖̦̯̦̦̯̖̬̖̭̦̯̖̭̯̬̦̌̏̌̌̔̌̏̌́̌̌̌̏̌̌̚̚
5.ϭʸ̨̨̛̛̛̖̬̭̯̦̙̬̦̭̯̔̏̌̐̌̌
5.Ϯʽ̶̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̦̦̦̬̣͕̯̬̦̭̯̯̬̯̖̯̐̌̌̐̏̌̏̚

ɉɥɚɧɨɜɟɢɰɟɥɢɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ
4.ϯʽ̵̨̪̬̖̖̣̦̖̦̯̦̔́̌̍̏̌̌̌
̡̛̛̛̛̭̭̯̖̥̯̱̪̬̣̖̦̖̦̯̌̌̌̌̏̌̌̏̚
6.2.ϭˉ̡̛̛̛̛̖̣̱̪̬̣̖̦̖̦̯̌̌̏̌̌̏̚

ɉɨɥɢɬɢɤɚɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 5.Ϯʿ̨̡̛̛̣̯̌
ɧɚɚɤɬɢɜɢ

ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɩɥɚɧɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɚɤɬɢɜɢ
ɐɟɥɢɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɚɤɬɢɜɢ

4.ϰˁ̡̛̛̛̛̭̯̖̥̱̪̬̣̖̦̖̦̯̌̌̌̏̌̌̏̚
6.ϭʪ̡̨̛̛̛̛̖̜̭̯̬̖̭̬̦̖̦̬̭̖̏́̌̌̔̌̌̏̚
̨̨̛̛̛̻̥̙̦̭̯̦̭̭̯̖̥̯̱̪̬̣̖̦̖̏̌̌̌̌̌̏̚̚
̡̛̛̦̯̌̌̏

6.2.Ϯʿ̨̛̛̛̭̯̦̖̦̪̣̦̬̦̯̖̐̌̌̌̌
̶̡̛̛̛̛̖̣̱̪̬̣̖̦̖̦̯̌̌̏̌̌̏̚
8.ϯʤ̨̛̱̯̭̬̭̦̐(̵̨̯̍̏̌)

ɉɥɚɧɨɜɟɡɚɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚ
ɚɤɬɢɜɢɫɴɨɬɜɟɬɧɚɬɚɩɨɞɤɪɟɩɚ

ɉɥɚɧɨɜɟɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚɚɤɬɢɜɢ

8.ϭʽ̨̨̡̨̨̛̛̛̪̖̬̯̦̯̪̣̦̬̦̖̦̯̬̣̌̏̌̌
8.ϯʤ̨̛̱̯̭̬̭̦̐(̡̨̨̦̯̬̣)
8.Ϯ˄̨̛̪̬̣̖̦̖̦̪̬̥̦̯̌̏̌́̌̌

ɋɢɫɬɟɦɚɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚɚɤɬɢɜɢɫɴɨɬɜɟɬɧɢ
ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢɟɥɟɦɟɧɬɢ

ɉɪɢɥɚɝɚɧɟɧɚɩɥɚɧɨɜɟɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɚɤɬɢɜɢ
ɉɨɪɬɮɟɣɥɨɬɚɤɬɢɜɢ

Ɉɰɟɧɤɚɧɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɢɩɨɞɨɛɪɟɧɢɹ

7.ϭˀ̛̖̭̱̬̭
7.Ϯʶ̶̨̛̥̪̖̯̖̦́
7.ϯʽ̨̨̭̖̥̖̦̭̯̏̔
7.ϰʶ̶̨̡̛̛̥̱̦̌́
7.ϱʰ̴̶̨̨̡̛̛̛̛̛̦̬̥̦̦̭̦̌̏̌́̚
7.ϲʪ̴̶̨̡̨̛̛̛̱̥̖̦̯̬̦̦̬̥̌̌̌́

8.Ϯ˄̨̛̪̬̣̖̦̖̦̪̬̥̦̌̏̌́̌
9.ϭʺ̶̨̨̨̡̛̛̛̛̛̦̯̬̦͕̥̖̬̦̖͕̦̣̖̦̐̏̌̌̌̌̚̚
9.Ϯʦ̨̛̻̯̬̖̹̖̦̯̔
9.ϯʿ̡̨̨̨̨̬̖̣̖̦̬̻̭̯̯̐̔̌̏̔̏
10͘ʿ̨̨̛̬̖̦̖̔̍

ʯ̡̖̣̖̙̌̍̌: ʯ̵̶̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̺̬̦̯̣̭̯̪̬̖̖̣̬̦̯̦̭̭̯̖̥̯̱̪̬̣̖̦̖̦̯̌̏̌̌̌̍̌̔́̐̌̌̌̌̌̌̌̌̏̌̌̏̚

ˇ̛̐͘ϰ

07-08/2016

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
Поддържане на процеса на непрекъснато подобряване в
насяща се до ефикасността и ефективността от управлението
системата за управление на активи чрез прилагането на ISO
на активите.
Показателите в системата за оценяване трябва
Ɉɬɱɢɬɚɣɤɢɫɩɟɰɢɮɢɤɚɬɚɧɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨɧɚɚɤɬɢɜɢɢɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟɬɨɧɚɨɛɥɚɫɬɢɬɟ
55000 и ISO 55002;
да бъдат наблюдавани непрекъснато, за да предоставят точнаɜɤɨɢɬɨɬɟɫɟɢɡɩɨɥɡɜɚɬɜɢɠ,62ɢ,62ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ$Äɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚ
и своевременна информация на висшето ръководство на
Прилагане на статистически методи в системи за упраорганизацията.
Тези показатели,
от друга страна, следва
да
ɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɚɤɬɢɜɢɬɟ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɱɪɟɡɮɨɧɞɚɰɢɹÄɄȺɑȿɋɌȼɈ
вление по ISO 55001 - уточнение на методите,ȼɂ
съобразно
позволяват постоянното сравнение с аналогичните показасъществуващи
проблеми
в
организациите
на
обучаваните
ȼȿɄ³ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɬɨɛɭɱɟɧɢɹɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɬɟɦɢɩɨɤɚɡɚɧɢɩɨ ɞɨɥɭ
тели, отнасящи се до сектора от икономиката, в която функлица.
9 организацията;
ȿɮɢɤɚɫɧɨдоɜɧɟɞɪɹɜɚɧɟ
ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɬɟ ɧɚ ɛɚɡɚɬɚ ɧɚ
ционира
сродни и конкурентни
организаПостигане на ефективност в работата по управление на акции; до показатели
на фондовата
други.
Равнището
ɫɬɚɧɞɚɪɬ
,62 борса
и ɫ
ɨɬɱɢɬɚɧɟ
ɧɚ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚ
ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɢɫɤɚ
тивите чрез провеждане
на одити (отɧɚ
първа,
втора или трета
на показателите за ефикасност и/или ефективност също така
страна)
и/или
самооценяване.
ɫɴɨɛɪɚɡɧɨɫɟɪɢɹɬɚɨɬɫɬɚɧɞɚɪɬɢ,62
може да допринесе
за подобряването на имиджа на органиИзвършване на оценка на риска в работата по ISO 55001 с
зацията
и в бранша.
9 в обществото
ȼɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɡɚ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɟ ɧɚ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɬɟ
ɫɢɫɬɟɦɢ
ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɨсъобразно
прилагане на ISO
31010 - уточнение
на методите,
организациите
обучаванитеɡɚ
лица.
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ,62  ,62  спецификата
,62 наɢ
ɞɪɭɝɢ  ɢ на
ɫɢɫɬɟɦɚɬɚ
Заключение
Измерване
и
управление
на
процесите
в
системи
по ISO
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɨ,62
Отчитайки спецификата на управлението на активи и мно55001 чрез прилагане на стандарти от серията ІSO 22514 гообразието на областите, в които те се използват, виж ISO
уточнение на методите, съобразно спецификата на организа55000 и ISO 55002: Приложение A: „Информация за дейностциите на обучаваните лица.
ите по управление на активите“, авторите, чрез фондация
Повече подробности за условията на обучение, както и по
„КАЧЕСТВО 21-ВИ ВЕК“, организират обучения по следните
други теми за обучение по международните ISO-стандарти,
теми, показани по-долу:
могат да се видят на страницата www.kachestvo-21.com. За
Ефикасно внедряване на система за управление на активи- всички, които след запознаване с основните положения,
те, на базата на стандарт ISO 55001, с отчитане на изискваниизложени в настоящата статия, и самостоятелно са се запозята за управление на риска, съобразно серията от стандарти
нали с представените тук стандарти на ISO по управление
ISO 31000;
на активи, авторите осигуряват безвъзмездна помощ при
внедряването на системи за управление по ISO 55001, в това
Възможности за интегриране на съществуващите системи
число и за конкретно изчисляване на ефикасността и/или
за управление по ISO-стандарти (ISO 9001, ISO 14001, ISO
ефективността от управлението на активите.
22000 и други) и системата за управление по ISO 55001;

