
                                                                                                                    

Лятно училище 

„Управление на материалните активи, ремонта и поддръжката“, 

24-25 юли 2014 г. 

Резиденция „Средна гора“, 

в района на гр. Златица 
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Уважаеми дами и господа, 

Имам удоволствието да Ви поканя да посетите Лятно училище „Управление на материалните 

активи, ремонта и поддръжката“, което ще се проведе на 24-ти и 25-ти юли в Резиденция 

„Средна гора“, в близост до гр. Златица. Организатори на събитието са IBM SW, Индустриален 

Клъстер Средногорие, NDB Ltd. и KPMG в България. 

Участието в събитието е безплатно.  

Целта на лятното училище е да представи опита на водещи специалисти в сферата на 

управлението на материалните активи, ремонта и поддръжката и да проследи основните етапи 

и специфични изисквания при организацията на тези дейности, които са от ключово значение 

за успешното функциониране на всяко предприятие.  

Лятното училище ще обхваща теоретична подготовка и практически упражнения, като по този 

начин ще даде широк поглед както към основните изисквания в областта на управлението на 

активите и поддръжката, така и към актуалните промени и развитието на технологиите в 

сектора. 

Сред лекторите са представители на Индустриален Клъстер Средногорие, KPMG в България, 

NDB Ltd. и IBM SW.  

Основните теми, които ще обхваща лятното училище, са: 

 Жизнен цикъл на активите; 

 Основни процеси, свързани с управлението на активите; 



                                                                                                                    

 Организация, дейности и роли при управлението на активите; 

 Планиране и бюджетиране; 

 Добри практики от реализирани проекти; 

 Представяне на система за управление на активите и поддръжката; 

 Демонстрации в реално време за работещи системи за управление на активите и 

поддръжката. 

 

Приложено можете да намерите проект на програма на събитието, както и регистрационна 

форма.  

С уважение,   

                        Николай Минков 

                        Изпълнителен директор  

                        Средногорие мед индустриален клъстер 

 

За контакти:   

                        Василена Димитрова 

                        Експерт Бизнес развитие 

                        Средногорие мед индустриален клъстер 

                        M: 088 261 7670 

                        E: v.dimitrova@srednogorie.eu  

                        W: www.srednogorie.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

Програма за Лятно училище „Управление на материалните активи, 
ремонта и поддръжката“  

Ден 1 

12.30 – 13.00 Настаняване 

13.00 – 14.00 Обяд 

14.00 – 14.30  Откриване  

Николай Минков – Изпълнителен директор на Индустриален Клъстер Средногорие 
Лозина Алексиева – Съдружник, Управленско консултиране, KPMG в България 
Нина Благоева – Управител на NDB Ltd., дистрибутор на IBM SW за България 

14.30 – 15.30 Жизнен цикъл на активите. Основни процеси, свързани с управлението на 

активите  

Лозина Алексиева – Съдружник, Управленско консултиране, KPMG в България 

15.30 – 15.45 Кафе пауза 

15.45 – 17.50 Функция по управление на активите (организация, дейности, роли). 

Планиране и бюджетиране, свързани с управление на активите. Използване на 

IBM Cognos ТМ1  

Лозина Алексиева – Съдружник, Управленско консултиране, KPMG в България 

Дарина Начева – Старши консултант, Управленско консултиране, KPMG в България 

17.50 – 18.15 Дискусия. Въпроси и отговори. 

19.00 Вечеря 

 
Ден 2 
 

8.00 – 9.00 Закуска 

9.00 – 10.15 Представяне на система за управление на активите и поддръжката.  

Добри практики от реализирани проекти.  

Никола Няголов –  Старши мениджър, Управленско консултиране, KPMG в България 

BI решения от IBM Cognos  

Каролина Ялъмова/NDB Ltd. 

10.15 – 10.30 Кафе пауза 

10.30 – 12.30 Демонстрация:  

 Управление на поддръжката чрез IBM Maximo ЕАМ 

 Изготвяне на графици чрез IBM Maximo Scheduler 

 Възможности за използване на мобилни устройства (IBM Maximo Mobile)  

 Анализи и справки с IBM Cognos 



                                                                                                                    

Дарина Начева – Старши консултант, Управленско консултиране, KPMG в България 

Добриела Динекова – Консултант, Управленско консултиране, KPMG в България 

12.30 – 12.45 Дискусия. Въпроси и отговори. 

12.45 – 13.45 Обяд  

13.45 Отпътуване 

 


