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ОСНОВНИ ТЕМИ
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Ползи от управление на активите.

Активите и управлявания риск.

Поддръжка, съобразно риска.

Интегриран подход към управлението, за 

осигуряване на непрекъснатост на дейността.
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ЗА INTERTEK
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Решения за 
тотално 

осигуряване 
на 

качеството

Над 1000 
офиси и 

лаборатории

В над 100 
държави

Над 42 000 
служители

Осигуряване
Тестване

Инспекции
Сертификация
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ПОЛЗИ ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА 
АКТИВИТЕ
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ПОЛЗИ ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ
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• Подобряване на финансовото представяне.

• Информирани решения за инвестиции в активи.

• Управляван риск.

• Минимизиране на риска.

• Установяване на възможности.

• Планиране на жизнения цикъл на активите.

• Подобрение в процесите.

• Подобряване на обслужването и резултатите.

• Подобряване на ефективността и ефикасността.

• Подобряване на организационната устойчивост.
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РИСК И
МИСЛЕНЕ, ОСНОВАНО НА 
РИСКА
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РИСК 
И МИСЛЕНЕ, ОСНОВАНО НА РИСКА

РИСК

• Ефект на несигурността по отношение на целите

• Несигурността е състояние (дори частично) на недостиг на информация, свързано с разбирането или 
познанието за събитие, последствията от него и вероятността за проявлението му.

• Рискът често се изразява като комбинация от последствията от събития (включително промени в 
обстоятелствата) и вероятността. 

МИСЛЕНЕ, ОСНОВАНО НА РИСКА

• Мисленето, основано на риска, осигурява, че рисковете в системите, процесите и функциите 
са идентифицирани, взети предвид и контролирани при създаването и прилагането на 
Системата за управление на активите.

• Мисленето, основано на риска се регламентира и от Анекс SL, който определя рамката за 
разработване на Системи за управление по изискванията на ISO Стандартите – общо 10 
(десет) клаузи, от които първите 3 (три) общи (термини, определения и др.).
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ИНФОРМИРАНИ 
УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ

• Данните (информацията), свързани с управление на активите, следва да се събират, 
анализират, управляват и използват с оглед по-задълбоченото познаване на организацията и 
вземането на информирани решения:

• функционално представяне на активите;

• необходимост от инвестиции;

• стойност и др.

• Вземане предвид на свързаните рискове за активите и финансовите рискове, с оглед 
постигане на оптимален баланс между  стойност, разходи и риск.

• Оценяване на риска и контрол в контекста на управление на промените.

• Осигуряване на непрекъснатостта на дейностите, включително чрез управление на рисковете, 
свързани с активите.
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ПРОЦЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Обмен на 
информация и 
консултиране

О
Наблюдение 

и преглед

Установяване на 
контекста

Идентифициране 
на риска

Анализ на 
риска

Преценка на 
риска

Третиране на    
риска



ПОДДРЪЖКА
СЪОБРАЗНО РИСКА
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Ключът към управлението на 
риска: баланс между разходите 
за осъществяване на 
поддръжката и нарастващия 
риск, свързан с амортизиращите 
се активи.
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ПРОАКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ

• Проактивно (превантивно) системно наблюдение на състоянието на активите 
през целия жизнен цикъл, включително при използване и поддръжка, с оглед 
установяване, предотвратяване и минимизиране на индикатори на недобро 
функциониране или амортизация (Leading & Lagging Performance Indicators)
чрез:

• Разнообразни оперативни дейности и такива, свързани с физическото състояние и поддръжката;

• Капитализиране на всички индикатори и сензори за ранно предупреждение, SCADA и др.,  които 
допринасят за допълнителна оптимизация, в случай на SCADA сривове или вирусни атаки, 
насочени към  надеждността на дигиталните сензори и др.

• SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition – Централизирана автоматизирана система за 
наблюдение и контрол. 
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РЕШЕНИЯ 
ЗА ПОДДРЪЖКА СЪОБРАЗНО РИСКА 

• Информирани решения, насочени към разработване на планове и режими за поддръжка, въз 
основа на: 

• FMEA – Failure Mode and Effects Analysis (Структуриран метод/режим за откриване на 
потенциални проблеми или грешки в проект, продукт или процес).

• FMECA – Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (Режим на откриване на потенциални 
проблеми или грешки в проект, продукт или процес, с анализ на критичността за актива).

• RCM - Reliability Centered Maintenance (надеждна централизирана поддръжка).

• RBI - Risk Based Inspection (Инспекция, базирана на риска, т.е. на рискови обекти/съоръжения).

• Вземане предвид на свързаните рискове за активите и финансовите рискове, с оглед постигане 
на оптимален баланс между  стойност, разходи и риск.

• Оценяване на риска и контрол в контекста на управление на промените.

• Осигуряване на непрекъснатостта на дейността, включително чрез управление на рисковете, 
свързани с активите.
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РЕШЕНИЯ 
ЗА ПОДДРЪЖКА СЪОБРАЗНО РИСКА 
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Анализ на 
критичността

Селекция на 
дейност

Стойност на 
оптимизацията

Основание във 
връзка с 

безопасност и 
надеждност

• Определяне на 
цели (RAMS)

• Анализ на 
критични активи

• Определяне на 
видовете активи, 
подлежащи на 
анализ

• Определяне на 
категориите риск

• Анализ на 
загубите и 
последствията

• Оптимизация на 
разходите във 
връзка с риска

• Тестване на 
чувствителността

• Периодичност във 
връзка с видовете 
категории риск

• Промени в 
стойността, 
надеждността и 
устойчивостта на 
активите

• Преглед спрямо 
определените 
цели (RAMS)

• Промени в 
стандартите

• Изпълнение и 
наблюдение

• FMEA

• Разпределяне на 
задачи, съобразно 
критерии

• Групиране на 
видове провали и 
задачи

• Определяне на 
това, какъв вид 
анализ се изисква –
качествен или 
количествен



ИНТЕГРИРАН ПОДХОД КЪМ 
УПРАВЛЕНИЕТО ЗА 
НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА 
ДЕЙНОСТТА
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ИНТЕГРИРАН ПОДХОД КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО
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Интегрирана 
система за 

управление
IMS

ISO 31000

ISO 22301

ISO 27001

ISO 37001ISO 14001ISO 9001

OHSAS 
18001

ISO 55001
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