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ОРГАНИЗАТОР

ЛЕКТОР

МАРИАНА ШИРКОВА – УПРАВИТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЦЕНЕВ – “EOQ” ОДИТОР
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1

Международната глобализация
на пазарите доведе в много браншове до
жестока конкурентна борба за изтласкване
на конкурента от пазара.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Спазване на
законодателството по
околна среда

КАЧЕСТВО

Сложност на продукта

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Спазване на
законодателството по
условия на труд

ЕФЕКТИВНОСТ

висока

сигурни
средна

заплашени

ниска

загубени
ниска

средна

висока

Сложност на производството
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Изисквания

Е тапи в развитие то на управлението на качеството
•Краен контрол
•Ориентиране
към продукта
•Деф иниране на
изисквания към
изпитванията

•Качеството е
работа на
специалистите

Контрол

•Овладяване на
•Осигуряване на •Овладяване на
всички управленски
техническите
качеството в учаспроцеси
процеси
тъците, където се
създава стойността
•Начало на
процесното
ориентиране

•Деф иниране на
превантивни
мерки
•Качеството е
работа на
специалистите
Осигуряване

•П роцесно
ориентиране
•П одобряване на
процесите
•Качеството е
работа на
управляващ ите
Уп равление

•Ориентиране към
процесите, клиентите
и сътрудниците
•Деф иниране на
изисквания към
изпитванията
•Качеството е работа
на управляващ ите
TQM
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Цикъл на Деминг в система по
ISO 9001:2000
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Изграждане на система за
управление на качеството

Подобряване на системата за
управление

Политика

Ръководство

Удовлетвореност
КЛИЕНТ

Хора и ресурси

Система за
управление
на качеството

Доставчици

Измерване, анализ
и подобряване

Оценка

Организация
Средства
Процеси

Обслужване

Производство

Развитие

Проектиране

Продажби

Поддържащи
процеси

Цели
Планиране

КЛИЕНТ

ИЗИСКВАНИЯ

Клиент

Отговорности на ръководството

ОЧАКВАНИЯ

Мерки за
подобряване

Одит

Поддържащи
процеси
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СТРУКТУРА НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ
ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ISO 9001:2000 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2002

Интегрирана система за
управление

С
Т
Р
А
Н
И

З
А
И
Н
Т
Е
Р
Е
С
О
В
А
Н
И

Управление на
документите

Интегрирана
система по
управление на
качеството и
околната среда

Управление
на записите

Управление на
средствата за
измерване и
наблюдение

Управление,
обучение и
осъзнаване на
персонала

ОБЩА ЧАСТ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА
Прилагане на
статистически
метода за
анализ и
подобрения на
процесите

Вътрешни
одити

Коригиращ
и действия

Превантивн
и действия

Прегледи от
висшето
ръководство

A P
C D
P - ПЛАН
D - ПРАВЯ
C - КОНТРОЛ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И
УСЛОВИЯТА НА ТРУД

A - ДЕЙСТВИЕ

С
Т
Р
А
Н
И

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

НАРЪЧНИК НА ИНТЕГРИРАНАТА
СИСТЕМА

Вътрешни документи

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

“XXXXXXXXX”
ГР. ХХХХ

ПРОЦЕДУРИ ОТ ПЪРВО НИВО
Общи процедури на интегрираната система (ИС)
Процедури за
управление на
качеството
(СУК)

Процедури за
управление на
околната среда
(СУОС)

Процедури за
управление на
условия на труд
(СУЗБУТ)

ПРОЦЕДУРИ ОТ ВТОРО НИВО
Работни инструкции и други писмени документи,
допълващи работата на ИС, СУК, СУОС и СУЗБУТ

Външни документи

З
А
И
Н
Т
Е
Р
Е
С
О
В
А
Н
И

Национални, чуждестранни и
международни стандарти

Фирмена документация към
съоръжения и апаратура
Документация от клиенти

Научна литература и
периодични издания

Закони и нормативни актове
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АЛГОРИТЪМ
АЛГОРИТЪМ ЗА
ЗА РАЗРАБОТКА
РАЗРАБОТКА И
И ВНЕДРЯВАНЕ
ВНЕДРЯВАНЕ
НА
НА ИНТЕГРИРАНА
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА
СИСТЕМА ЗА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ (ИСУ)
(ИСУ)

Ползи от сертификацията (1)

Стартиране разработката и
внедряването на ИСУ
План- график за
разработката и
внедряването

Декларация за
политиката по
качество

Преглед и анализ на
съществуващото състояние

Процедури
ОБЩИ

Декларация за
политиката по
условия на труд

ISO 9001:2000/ISO 14001:1996/OHSAS 18001:1999

Процедури
СПЕЦИАЛИ
ЗИРАНИ

1.Изградената система за управление гарантира спазването на националното
законодателство, българските и
международните стандарти
2.За персонала се определят еднозначно
пълномощията и отговорностите за
управление на процесите
3.Създава се и се поддържа действен мониторинг з апараметрите, които са съществени
за ефикасното протичане на процесите.

Декларация за
политиката по
околната среда

Разработване на
документацията на ИСУ,
съгласно изискванията на

НАРЪЧНИК
за ИСУ

Проверка на документацията

Формуляри,
бланки,
протоколи
и други
записи

Приемливо

НЕ

Корекция

ДА

Корекция

ДА

Корекция

ДА
Изграждане и прилагане на
ИСУ, съгласно документацията

Доклад от
вътрешен одит

Вътрешен одит

Несъответствия

Отклонение

НЕ

Доклад от
сертификационен
одит

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ

Несъответствия

Отклонение
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НЕ
СЕРТИФИКАТ ЗА ИСУ, СЪГЛАСНО
ISO 9001:2000/ISO 14001:1996/OHSAS 18001:1999
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Ползи от сертификацията (2)
4.Гарантирано е управлението на несъответствията, така че при клиента не достига
некачествен продукт или услуга
5.Въвеждат се правила за вътрешен одит, като
инструментариум за откриване на пропуски в
работата на различните нива на управление
6.Поддържат се механизми за оценка на
удовлетвореността на клиента
7.Въвеждат се правила за прегледи на
системата за управление от висшия
мениджмънт, с което се гарантира
поддържането на имиджа и просперитета на
организацията.
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Сериозно и забавно във
връзка с ИСУ

19

20

5

Подобрение на съществуващите
работни инструкции

Доставчици
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Коригиращи и превантивни
действия от РАБОТОДАТЕЛЯ

Серия от вътрешни одити

23

24

6

А къде остана процеса на
непрекъснати подобрения?

Това ли е начинът?

И това не е начинът!
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Как не се прави разширяване на обхвата
на интегрираната система

Нито пък това е начинът!
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ЦЕЛИ
ПРОЕКТ
“Подкрепа за повишаване на
конкурентоспособността на българските
предприятия” ФАР-ИСС/ 2004-2006

• Подобряване на конкурентноспособността на
българските предприятия в производствения
сектор и подготовката им да устоят на
конкурентния натиск на ЕС, чрез целенасочена
подкрепа на сфери от дейността им, свързани
с бъдещето присъединяване;
• Подобряване на бизнес средата на регионално
и местно ниво, чрез поощряване на
партньорството между частния и държавния
сектор.
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

30

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

• Консултирани минимум 500 български
предприятия, участвали в проекта;
• Подобрено съответствие със стандартите на
ЕС;
• Постигнати международни пазарни
изисквания;
• Подпомогнати дейности, свързани с иновации
и научна и развойна дейност;
• Подобрена трудовата квалификация на
заетите лица;
• Увеличен броя на конкурентноспособните и
устойчиви в дългосрочен план предприятия –
разработени минимум 150 бизнес плана;

• Компонент за изследване и подготовка
на Консултантска грантова схема
• Провеждане на промоционална и
информационна кампания в 28 областни
центрове и други големи градове;
• Изготвяне на примерен списък с консултантски
компании;

• Компонент проучване
• Идентифициране на приоритетни сектори, които
да бъдат подкрепяни в области, които не са
насочени към съгласуване с европейското
законодателство;
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Грантова схема за предоставяне на
консултантски услуги

Грантова схема за Партньорство между
частния и държавния сектор (ПЧДС)
• Бенефициенти – бизнес центрове и НПО;
• Дейности:

• Дейности :
– Оценка на състоянието на предприятието и на
бизнес стратегията му;
– Развитие на маркетингови стратегии;
– Подготовка за въвеждане на системи за управление
на качеството и сертификация;
– Развитие на иновационни стратегии и иновационен
одит;
– Преглед на експортния потенциал на копманията и
стратегии за развитието му;
– Оценка на ефективността на производството и
определяне на мерки за подобряването му;
– Общо развитие на бизнес мениджмънта;
– Управление на човешките ресурси;
– Обща оценка на компанията;

–
–
–
–
–
–

Разработка на база данни;
Организация на форуми, публикации и материали;
Доставка на оборудване;
Обучение на персонала;
Идентификация на местни партньори;
Информационна кампания за популяризиране на
центровете;
– Иницииране и съставяне на рамка на
сътрудничество;
– Проучване на лицензионните режими, потенциала на
работната сила, нуждите на общините в аспекта на
ПЧДС;

33

Грантова схема за подкрепа на
конкурентноспособността
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Грантова схема за подкрепа на
конкурентноспособността
• Примерни съответствия:
• Стандарти за безопасност на труда и
работното място;
• Системи за управление на качеството;
• Екологични и екологосъобразни стандарти;
• Технологии за спестяване на енергийната
ефективност;
• Иновации и развойно-изследователски
дейности, породени от конкретните нужди на
предприятието;
• Добри производствени практики и добри
лабораторни практики;
• Други, невключени в горе изброените.

• Комплексна подкрепа, която обхваща
основните аспекти в развитието на
предприятието;
• Два типа проекти:
– Проекти, свързани с постигане на съответствие с
европейското законодателство;
– Проекти, подкрепящи технологичното обновление
на предприятия от приоритетни сектори и/или
изостанали райони;

• Бенефициенти – български предприятия.
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Грантова схема за подкрепа на
конкурентноспособността

Грантова схема за подкрепа на
конкурентноспособността
• Инвестиционна подкрепа:

• Консултантски услуги
– Въвеждане на стандарти за безопасност на труда и
работното място;
– Въвеждане и сертифициране на системи за управление на
качеството;
– Въвеждане на добри практики;
– Разработване и въвеждане на системи за екологични
стандарти;
– Качествен контрол на услугите и продуктите,
категоризация и лицензиране на предприятията;
– Развитие и въвеждане на стратегии за енергийно
спестяващи технологии;
– Въвеждане на добри производствени практики и добри
лабораторни практики;
– Други.

– Технологичен трансфер и иновации;
– Развойни и изследователски дейности, ориентирани
към маркетинга;
– Подобрение на иновационния капацитет на
предприятията;
– Изследване и разработване на нови продукти и
услуги,необходими на предприятията;
– Обновление на производствените технологии;
– Въвеждане на добри производствени практики и
добри лабораторни практики за необходимите
сектори;
– Други;
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Грантова схема за подкрепа на
конкурентноспособността
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РАМКОВ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

• Професионално обучение и преквалификация:
– Оценка на нуждите на бенефициента и разработка
на модули за обучение;
– Провеждане на обучение на настоящ и бъдещ
персонал на бенефициента;
– Разработка на наръчници за обучение при
въвеждане на добри производствени и добри
лабораторни практики;
– Провеждане на семинари чрез специални модули
“обучение за обучаващи;
– Други;

ОБЩО
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PHARE

НАЦИОНАЛНО
СЪФИНАНСИРАНЕ

ОБЩО

22.75 млн. €

7.25 млн. €

30.00 млн. €
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Благодаря за вашето внимание!
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