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Резюме: В предложената работа, след анализиране на дейността на

дадена фирма, извършваща строително-монтажни дейности в сектор

Енергетика, е направен анализ на ролята и значимостта на Системите за

управление на качеството, управление на околната среда и управление на

здравословните и безопасни условия на труд базирани на Международните

стандарти ISO (International Organization for Standardization). Разгледани са

съвременните подходи, за устойчиво развитие на фирмите от енергийния

сектор. Изведени са положителните ефекти от изграждането,

въвеждането и сертифицирането на системите за управление на

качеството, целящи увеличаване на технологичната готовност и

конкурентоспособност на българските енергийни предприятия на

Европейския и световен  пазар.

Ключови думи: система за управление на качеството, система

управление на околната среда, система управление на здравословните и

безопасни условия на труд, стратегическото управление,
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конкурентоспособност, сертифициране, устойчиво развитие, сектор

Енергетика, връзки и взаимодействие на елементите в ИСУ.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Пълноправното членство на България в Европейския съюз от

началото на 2007 година предостави на малките и средните предприятия

(МСП) много нови възможности за развитие, но възникнаха и множество

предизвикателства пред тях. Това определя необходимостта от целенасочена

и ефективна политика за устойчивото им развитие, чрез изучаване и

внедряване на международните системи за управление на бизнес процесите.

В съвременния свят, развитието на икономиката и конкурентно

способността на една държава зависи от множество показатели – внедрени

иновации, енергийна ефективност, употребени ресурси, производствени

мощности, човешки потенциал, национална транспортна схема и други.

Възможността за свободно движение на хора, стоки и услуги в рамките на

Европейския Съюз (ЕС), способства за придобиване на икономически

предимства на всяка страна – членка. Решаването на икономическа задача в

национален план изисква дългосрочни инвестиции, като ясно се осъзнава

ниското ниво на възвращаемостта на средствата за началния период.

Методиките на национални и международни организации указват насоки и

регламентират общи принципи по Ръководство на проекти. Прилагането на

стандарти във всеки конкретен случай изисква съобразяване с националното

законодателство и изискванията на клиента1.

1 Б. Димитров, М. Брусева. DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT SYSTEM
OF QUALITY - MAIN FACTOR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PRODUCTION SYSTEMS.
„Международна научна конференция - Иновации в машиностроенето 2015”, Бургас, 2015, с. 43.
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Всеки успешен проект е такъв, ако не само са постигнати критериите

в хартата му, но и ако чрез него се постигне удовлетвореност на клиента,

подобряване на обществена схема и придобиване на икономическо

предимство2. Осъществяването на стратегическо управление в

организациите придобива все по-голяма популярност и значимост, оценено

през призмата на интезивни глобализационни процеси и динамична среда. В

условията на икономическа нестабилност вземаните бизнес решения често

имат стратегически характер, дори и да не са замислени като такива.

Причините за това са от различно естество, но най - често са реакция на

бизнес организацията в опита й да се адаптира или да изпревари определени

и очаквани от нея събития. Управлението е сложен и динамичен процес,

резултатите от който зависят от действието на обективни и субективни

фактори. В настоящия труд акцентът е поставен върху дефиниране и

упраление на процесите при изграждането и сертифицирането на

интегрирана система за управление базирана на изискванията на следните

стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

2. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ОБХВАТ НА

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Разработената и внедрена интегрирана система за управление

гарантира, че фирмата е способна да функционира съгласно заложените

политика и цели, и да произвежда и доставя продукти, които отговарят в

максимална степен на изискванията на клиентите и на нормативните

документи.

2 Творчески колектив. ISO 9001 за малките и средните предприятия. БДС Компас, 2007, с. 24.

http://www.book.store.bg/c/p-l/m-826/raabe-bylgaria.html
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При разработване, документиране, внедряване и поддържане на

Системата са извършени следните дейности3:

• Определяне на изискванията към фирмата: на нормативни и

стандартови документи, на клиентите;

• Определяне на политика по качеството, околна среда и здраве и

безопасност при работа;

• Определяне на целите и отговорностите  за постигането им;

• Определяне и осигуряване на ресурсите, необходими за постигане

на целите;

• Определяне на процесите за постигане на целите;

• Определяне на рисковете и възможностите

• Определяне и прилагане на методи за оценяване на процесите;

• Анализ на причините за несъответствия и отстраняването им;

• Установяване и прилагане на процес за постоянно подобрение на

ИСУ.

Процедурата за определяне на процесите включва следните дейности:

• Дефиниране на процесите;

• Определяне на структурата на документацията, която ги

регламентира.

2.1. Дефиниране на процесите

Според възприетия подход на управление на процесите, фирмата

представя следната схема на процес:

3 В. А. Качалов. Аудит систем менеджмента на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001. Москва, ИздАТ, 2012, с. 32.
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ВХОД

ПРОЦЕС ИЗХОД

Фиг. 2.1. Схема на управление на процес – авторско решение

Целта на определяне на процесите, тяхната последователност и

взаимодействие е:

• Да бъдат постигнати заложените изисквания;

• Просто, разбираемо и прозрачно да бъде представена Системата

за управление;

• Ясно определяне на отговорностите;

• Добро приемане на документацията;

• Мотивация на персонала;

• Активиране на процесите за непрекъснато подобряване;

• Гарантиране на фирменото ноу-хау;

• Намаляване на разходите при внедряване;

• оборудване;
• материали;
• възли и

компоненти;
• енергия;
• информация;
• финанси

• комплекс от взаимосвързани и
взаимодействащи си дейности

• продукт;
• резултат от

процеса

НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗМЕРВАНЕ

(преди, по време и след завършване на процеса)

РЕГЛАМЕНТ

(специфичен начин за извършване на процеса)
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• Регламентиране на начин за внасяне на изменения.

Процесите, необходими за функционирането на Интегрираната

система за управление, могат да се систематизират в четири основни групи:

• Процеси по фирмено управление (отговорност на

ръководството);

• Процеси по управление на ресурси;

• Процеси за създаване на продукта и пряко управление;

• Процеси за измерване, анализ и подобрения.

Системата за управление се опира директно на вътрешнофирмените

процеси, като се започне от определяне на нормативните и дъги външни

изисквания, изискванията и очакванията на клиентите и се стигне до

обратната връзка за оценяване на удовлетвореността на клиента4.

Към процесите по фирмено управление, свързани с отговорността

на ръководството, се отнасят специфичните за конкретната фирма

дейности:

• Проява на ангажираност на ръководството за информиране на

персонала относно важността на постигането на клиентските, нормативните

и законовите изисквания;

• Дефиниране и популяризиране на фирмената политика5;

• Поддържане на ориентация към клиента, чрез създаване на

правила за оперативно изпълнение на дейността, така че специфичните

клиентски потребности и очаквания да се превърнат в конкретни изисквания

към продуктите;

4 JNN Консулт ЕООД & Saga Technology Ltd. Бяла книга на съвременните интелигентни системи за
управление на бизнеса в България. Saga Technology, 2006, с. 48.
5 http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=75707, (достъпно към 27.04.2017 г.).
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Фиг. 2.2. Последователност и взаимодействие на процесите по фирмено

управление в групата и връзките им с другите основни групи –

авторско решение

• Ресурсно осигуряване;

• Планиране на целите и процесите;

• Определяне, възлагане и поддържане на права и отговорности,

които позволяват ефективно изпълнение на задачите, гъвкаво и

своевременно удовлетворяване на клиентските изисквания и пълна

информираност на персонала за това;

• Системно осъществяване на преглед от страна на ръководството

за ефективното функциониране на внедрената Система за управление.

Процеси по фирмено управление (отговорност на
ръководството)

Важност на
постигане на
изискванията:
нормативни,
стандартови

Ориентация
към клиента

Дефиниране на
политика

Планиране

О
пр

ед
ел

ян
е 

на
от

го
во

рн
ос

ти
те

П
ре

гл
ед

 о
т 

ръ
ко

во
дс

тв
от

о

Планиране
на целите

Планиране
на
процесите
на ИСУ

Процеси за
измерване,

анализ и
подобряване

Непрекъснато
подобряване чрез
коригиращи и
превантивни
действия

Анализ на данни

Наблюдение и
измерване на
удовлетвореност на
клиента, продукти
и процеси.
Вътрешни одити

Процеси за
създаване

на
продукта

Процеси за
управление

на
ресурсите

Процеси,
свързани
с клиента

Документиране
Управление на запиисите Управление на документите
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Към процесите за управление на ресурсите се отнасят:

• Управление и създаване на ангажираност у персонала

посредством специфични изисквания към подбора, квалификацията, опита и

способностите;

• Управление на инфраструктурата - поддържане и развитие на

подходящо за изпълнение на задачите оборудване и осигуряване на неговата

безопасна експлоатация;

• Управление на работната среда, необходима за постигане на

определените изисквания.

Фиг. 2.3. Последователност и взаимодействие на процесите за управление

на ресурсите в групата и връзките им с другите основни групи –

авторско решение

Процеси по управление на ресурсите

Осигуряване на ресурси

Управление
на човешките

ресурс
и

Управление на
инфраструктурата

Управление на
работната среда

Документиране

Управление на записите Управление на документите
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о 
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Към основната група процеси по създаване на продукта и
оперативното управление се отнасят дейностите, свързани с:

• Планиране създаването и реализацията на продукта;

• Изясняване изискванията към дейностите и продуктите, договаряне
и комуникации със заинтересованите страни;

Фиг. 2.4. Последователност и взаимодействие на процесите за създаване

на продукта в групата и връзките им с другите основни групи –

авторско решение

Процеси за създаване на продукта

П
ро

це
си

, с
въ

рз
ан

и 
с 

кл
ие

нт
а Строително-

монтажни работи
Оценка на АОС
Оценка на риска

Контрол на
дейностите по ОС

Контрол на
дейностите по ЗБР

Процеси по фирмено управление

Планиране

КЛИЕНТ

И

з

и

с

к

в

а

н

и

я

Процеси по управление на
ресурсите

• човешки ресурси;
• инфраструктура;
• работна среда
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• Оценка и избор на доставчици, организация и управление на

закупуването, в това число и проверка на закупените суровини и материали;

• Управление на околната среда и здравето и безопасността при

работа в хода на оперативното изпълнение на дейностите – оценка на

аспекти на околната среда, оценка на риска, оперативен контрол;

• Осигуряване и управление на производството, идентификация,

проследимост и съхранение на продукта.

Процесите за измерване, анализ и подобряване включват:

Фиг. 2.5. Последователност и взаимодействие на процесите за измерване,

анализ и подобряване в групата и връзките им с другите основни групи –

авторско решение

Процеси за измерване, анализ и подобряване

Наблюдение и измерване
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Подобряване

Удовлетвореност на
клиента

Вътрешни одити

Непрекъснато

подобряв
ане
Коригиращи
действия

Превантивни
действия

Наблюдение и измерване
на продукта

Наблюдение и измерване
на процеси: качество, ОС,
ЗБР

Документиране

Управление на записите Управление на документите

П
ро

це
си

 п
о 

ф
ир

ме
но

 у
пр

ав
ле

ни
е

П
ро

це
си

 за
 с

ъз
да

ва
не

 н
а 

пр
од

ук
т

а



11

• Оценяване на удовлетвореността на клиента;

• Наблюдение и измерване на процеси и продукти;

• Мониторинг на ОС; мониторинг на ЗБР;

• Дейности по управление на несъответствията;

• Вътрешни одити;

• Анализ на данни и резултати от наблюдение и измерване;

• Превантивни и коригиращи дейности.

Постоянството на протичане на процесите се гарантира от

изпълнението на действащите регламенти.

Доказателство за изпълнение на планираните изисквания към

процесите и продуктите се съдържат в попълнените оперативни документи

по всяка една от действащите процедури.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Използването на Интегрирани системите за управление на бизнеса е

инструмент за повишаване ефективността на дейността в българските

предприятия и тяхното устойчиво развитие.

Освен че повишава сериозно конкурентоспособността, внедряването

и ефективното използване на стандартите за качество води до намаляване на

производствените разходи, увеличаване на производителността при

намалена себестойност, нарастване на печалбата и елиминиране на

неефективните бизнес процеси.

Концепцията за устойчиво развитие предвижда икономически

растеж, който е изграден на платформите на международните системи за

управление в дългосрочен план. По - конкретно устойчивото развитие

предполага да се избират и насърчават стратегии за икономическо развитие,

съобразени с опазването и подобряването на околната среда и биологичното
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равновесие на Земята. Устойчивото развитие има различни аспекти –

управленски, икономически, екологични, социални. То е стремеж за

политика и начин на живот на населението и преди всичко състояние на

икономиката, при което се използват безотпадни технологии, залага се на

използването на възобновяемите суровини и енергоизточници, разчита се на

рециклирането, като целта е експлоатацията на природните ресурси да не

променя параметрите, които влияят на човешкия живот.
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