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Процес Звено 
№ Заплаха/риск (събитие) Вероятност за 

реализация Последствия Оценка на 
риска Предприети мерки Възможности за подобрение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
А. 

Прилагане на 
работни 

процедури за 
контрол (РПК) 

1 

При прегледа на 
първичните записи са 

установени измервания 
със съмнения за 

коректност 

3 3 9 
малък 

Повтаряне на измерванията. 
Изясняване на причините. 

Увеличаване броя на 
контролираните точки в едно 

измервателно сечение. Използване 
на дублиращи комплекти. 

Промяна в избора на сечението за 
измерване. Използване на сонди 
за измерване с по-голяма точност 

или разделителна способност 

2 

При прегледа от 
работните дневници са 
установени измервания 

със съмнение за 
коректност 

2 3 6 
малък 

Повтаряне на измерванията. 
Изясняване на причините. 

Справка в инструкциите за 
експлоатация на уреда 

1 Занижен самоконтрол 
при прилагане на РПК 2 2 4 

малък 

Повтаряне на измерванията. 
Използване на дублиращи 

комплекти. 

Промяна се измервателното 
сечението при необходимост. 

1,2 
Не се използва 

неконтролируемо копие 
на РПК 

1 2 2 
малък 

Регистриране на променена 
вероятност от Отговорника по 

качество. Осигуряване на 
неконтролирано копие. 

Контрол на Ръководителя по 
спазване изискванията на РПК 

1 
Не е извършена 

допълнителна проверка 
за крайните резултати 

1 3 3 
малък 

Регистриране на променена 
вероятност от Отговорника по 

качество 

Техническия ръководител и 
Ръководителя на Органа за 

контрол контролират спазване на 
процедурата за безпристрастност 

и конфиденциалност 

1 

Обработката на 
резултатите от контрола 

не е проведена на 
обекта, а в офиса на 
Органа за контрол 

2 3 6 
малък 

Регистриране на променена 
вероятност от Отговорника по 

качество 

Писмено информиране на 
Възложителя при необходимост 

от допълните измервания от 
Техническия ръководител и 
Ръководителя на Органа за 



1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Стр. 2 / 14 
 

контрол 

1 

Не са проведени 
повторни измервания 

след обработка на 
резултатите 

2 4 8 
малък 

Извършване на повторни 
измервания. Регистриране на 

променена вероятност от 
Отговорника по качество 

Писмено информиране на 
Възложителя за допуск и време на 

провеждане от Техническия 
ръководител и Ръководителя на 

Органа за контрол 

3 

Пренебрегване на 
проверката на 

комплекта за вземане на 
извадки: - персонални 
пробовземни апарати 

„Casella”, 
пробовземател касетна 

конструкция IOM; 
микроциклон за 

респирабилна фракция; 
свързващи гъвкави 

маркучи. Проверка на 
филтри за не нарушена 

повърхност 

1 4 4 
малък 

Регистриране на променена 
вероятност от Отговорника по 

качество 

Техническия ръководител 
контролира спазването на 
последователността при 

извършване на контролни 
измервания и цялата 

подготвителна работа за това. 
Извършва се в Логистичен център 

– помещение тегловна 

3 
Неправилно съхранение 

на експозицията при 
транспортиране  

2 5 10 
Среден 

Отговорника по качество регистрира 
промяна във вероятността и 

появилия се риск, който налага 
повторни измервания. Получава 

информация от Техн. ръководител 

Техн. ръководител анулира 
маркираните провалени проби и в 

контакт с Възложителя 
организира повторното 

извършване на контрола съгласно 
план-схемата 

3 
Не спазване правилата и 
процедурите за контрол 

на химични агенти 
1 5 5 

малък 

Отговорника по качество регистрира 
промяна във вероятността. Тъй като 

последствията са големи взема 
решение и го предлага за одобрение 

от Ръководителя на Органа за 
контрол 

Изпълнение на решението. 
Планиране на допълнително 
обучение и мониторинг за 

инспекторите 

3 
Не е спазен срока на 

годност на доставените 
индикаторни тръбички 

2 4 8 
малък 

Отговорника по качество регистрира 
промяна във вероятността по 

информация от обекта за контрол. 

Проверка всеки месец в 
тегловната в Логистичен център 

сроковете на неизползваните 
доставени тръбички. 

Отговорността е на Техн. 
ръководител. Просрочените се 
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отстраняват 

3 

Пропуск в контрола на 
дебита за засмукване 
преди и след всяко 

вземане на извадките 

1 5 5 
малък 

Отговорника по качество регистрира 
промяна във вероятността по 

информация от обекта за контрол. 
Поради големите последствия взема 

решение и го предлага на 
Ръководителя на Органа за контрол. 

Изпълнение на решението. 
Планиране на допълнително 

обучение на персонала 

3 

Неточна оценка на 
профила на вземане на 

проби проведено на 
обекта за контрол 

2 4 8 
малък 

Техн. ръководител организира 
допълнително вземане на проби на 
случаен принцип за очертаване на 

профила на експозицията. 
Отговорника по качество регистрира 

промяна във вероятността по 
информация от обекта за контрол. 

Съвместно с техн. ръководител 
вземат решение и го предлагат на 

Ръководителя на Органа за контрол. 

Изпълнение на решението. 
Допълнителното вземане на 
проби за контролиране на 

очаквания профил да стане 
системно. 

3 

Неправилна преценка на 
обекта измерваната 
експозиция, спрямо 

технологични процес 

2 5 10 
Среден 

Отговорника по качество регистрира 
промяна във вероятността по 

информация от обекта. Съвместно с 
техн. ръководител вземат решение за 

минимизиране на риска. 

Изпълнение на решението. 
Необходимо е по-продължително 

наблюдение на технологичния 
процес за избор на правилна 

стратегия съгласно РПК 

3 
Възможност от провал 

на измерването на 
обекта 

1 3 3 
малък 

Отговорника по качество регистрира 
евентуална по сведения от обекта. 

Избор на достатъчен брой 
инспектори за пробовземане от 

трудно достъпни места 

3 

Личен фактор – 
склонност към 

неспазване на трудовата 
дисциплина и етичния 

кодекс 

1 2 2 
малък 

Отговорника по качество организира 
взаимодействие с по-широк екип 

според случая 

Контрол от ръководството за 
осъществяване на служебните 

задължения 

1,2 
Представените техн. 

спецификации са 
прегледани формално 

2 3 6 
малък 

Отговорника по качество обръща 
внимание и сформира екип за 

преглед 
Контрол от висшето ръководство 

1,3 

Неточности в 
използването на 
инструкциите за 
изчисляване на 
присъединената 

2 4 8 
малък 

Отговорника по качество регистрира 
промяната. Съвместно с техн. 

ръководители взема решение и го 
предлага на Ръководителя на Органа 

за контрол за одобряване 

Изпълнение на решението. 
Планиране на допълнително 

вътрешно обучение по 
използването на 

неопределеностите  
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неопределеност 

1,2,3 

Статус на техн. средство 
за контрол: 

до шест месеца след 
калибрирането 

1 2 2 
малък 

Отговорника по качество обработва 
информацията постъпила от 

обектите на трите структурни звена. 
В своята дейност е подпомогнат от 

Отговорника по метрологично 
осигуряване и техническите 

ръководители. Вземане на решения. 

В екстремни случаи в зависимост 
от взетото решение може да 

възникне потребност от 
предсрочно рекалибриране на 
техническото средство. В този 
период може да бъде замразен 

контрола на определени 
параметри 

В средата на периода за 
валидност 2 3 6 

малък 
по-малко от шест 

месеца преди 
рекалибрирането 

3 3 9 
малък 

1 
В. 

Взаимоотно-
шения на 
Органа за 
контрол с 

Възложителя 
на контрола 
или негов 

представител 

1,2,3 

Наличие на роднински 
връзки на инспектора по 

права или съребрена 
линия 

1 5 5 
малък 

Отговорника по качество обработва 
информацията постъпила от 

обектите на трите структурни звена. 
Потвърждава или отхвърля 
идентифициран риск. Във 

взаимодействие с техническите 
ръководители. Предлага решение на 

Ръководителя. 

Стремеж при постъпване на нови 
инспектори да нямат роднински 

връзки с основния Възложител на 
контрола. Ръководителя прави 

проучване и взема решение 
самостоятелно. 

1,2,3 

Трудово-правни 
отношения с 

Възложителя преди 
изтичане на две (2) 

години от прекратяване 
на договора 

1 4 4 
малък 

Създадени са условия за достъп до 
документите с които новопостъпил 

инспектор, кандидатства за 
инспектор в Органа за контрол 

Контрол от Ръководителя и 
Висшето ръководство на Органа 

за контрол 

1,2,3 

Отдадени помещения 
под наем на Органа за 

контрол в 
производствената база  

1 3 3 
малък 

Наличие в документите на 
нотариално заверен договор с 
устойчиви във времето наемни 

отношения 

Възможност за реакция на 
Ръководителя на Органа за 

контрол или Отговорника по 
качество при промяна в условията 
със съдействие на Управителя на 

,,АЕРО КОНТРОЛ“ ЕООД 

1 

Отдадени лифтери и 
скелета под наем на 
Органа за контрол в 

производствената база и 
обектите на контрол от 

Възложителя 

1 3 3 
малък 

Наличие в документите на 
нотариално заверен договор с 
устойчиви във времето наемни 

отношения 

Възможност за реакция на 
Ръководителя на Органа за 

контрол или Отговорника по 
качество при промяна в условията 
със съдействие на Управителя на 

,,АЕРО КОНТРОЛ“ ЕООД 

3 Некоректно подадена 
информация, като 2 5 10 

среден 
Техническия ръководител извършва 

обмен на информация с 
По обстойно проучване на 
обектите от Техническия 
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анализ на технологията, 
помещенията, 
оборудване и 

организация на 
процесите 

Възложителя и информира 
Отговорника по качеството с 

идентификация на риска. Вземане на 
решение. Поемане на риска или 

прекъсване на работата 

ръководител, преди получаване 
на работното задание. Засилване 

ролята на предпусковия 
контролен оглед 

1,3 

Некоректно представена 
техническа 

документация или 
спецификация. 
Отсъствие на 

надеждност. Некоректно 
задание за контрол 

2 4 8 
малък 

Техн. ръководител писмено 
информира Възложителя и търси 
неговото мнение и съпричастност 
към повишения риск Оценка на 

риска. Информация до Отговорника 
по качество. Възможности за 
минимизиране с промяна в 

заданието и срока за приключване на 
обекта 

Ръководителя на Органа за 
контрол е информиран от 

Отговорника по качество и 
упражнява наблюдение и преглед 
за делия процес на управление на 

риска 

3 

Некоректно подадена 
информация, като 

анализ на технологията, 
помещения, оборудване 

и организация на 
процесите 

2 5 10 
среден 

Техн. ръководител извършва обмен 
на информация с Възложителя и 

информира Отговорника по 
качеството с идентификация на 

риска. Вземане на решение. Поемане 
на риска или прекъсване на 

работата. 

По обстойно проучване на 
обектите от Техническия 

ръководител, преди получаване 
на работното задание. Засилване 

ролята на предпусковия 
контролен оглед 

1,3 

Некоректно представена 
техническа 

документация или 
спецификация. 
Отсъствие на 

надеждност. Некоректно 
задание за контрол 

2 4 8 
малък 

Техн. ръководител писмено 
информира Възложителя и търси 
неговото мнение и съпричастност 
към повишения риск Оценка на 

риска. Информация до Отговорника 
по качество. Възможности за 
минимизиране с промяна в 

заданието и срока за приключване на 
обекта 

Ръководителя на Органа за 
контрол е информиран от 

Отговорника по качество и 
упражнява наблюдение и преглед 
за делия процес на управление на 

риска 

1 

Заданието за контрол  не 
обхваща 

задължителните 
контролни дейности, 

съгласно БДС 12599 за 
предложения тип 

инсталации за обработка 
на въздуха 

2 3 6 
малък 

Техн. ръководител известява 
Възложител писмено и се 

предприемат стъпки към обхващане 
на всички задължителни дейности 

разпределени на етапи във времето. 
Минимизиране на риска чрез 

промяна в заданието на контрол и 
сроковете за отделните дейности. 

Ръководителя на ОК извършва 
наблюдение и преглед през целия 
процес на управление на риска. 

Документира и докладва на 
Управителя на „АЕРО 

КОНТРОЛ“ и на Възложителя по 
начин да се вземат в предвид 

всички мнения на заинтересовани 
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При липса на креативност – 
информация към Отговорника по 
качество. Решение за поемане на 

увеличен риск. Докладване на 
Ръководителя на ОК 

лица и информацията да послужи 
за целите на О 

1,2,3 

Наличие на външен 
натиск върху 

инспекторите и техн. 
ръководител в някакъв 

етап от контрола 

2 5 10 
среден 

Техн. ръководител информира 
Отговорника по качество. Съгласно 

действащата СУ този натиск е 
недопустим. Обмен на информация с 

представител на обекта и 
консултиране за вземане на решение 

оповестяване по веригата във 
възходящ ред на подчинеността при 
спазване на конфиденциалността за 

взетото (невзетото) решение 

Ръководителя на ОК извършва 
наблюдение и преглед през целия 
процес на управление на риска. 

Уведомява Управителя и в 
сътрудничество с отговорни 

заинтересовани лица организира 
среща с Възложителя с 

документиране и докладване за 
оптимизиране на различните 
гледни точки и осигуряване 

съпричастие на Възложителя 
повишения риск 

1,2,3 

Отсъствие на 
неутралност на 

Възложителя към 
резултатите от 

контрола, когато е 
посредник във веригата 
до крайния получател на 

резултатите 

2 5 10 
среден 

Техн. ръководител информира 
Отговорника по качество. Съгласно 

действащата СУ този натиск е 
недопустим. Обмен на информация с 

представител на обекта и 
консултиране за вземане на решение 

оповестяване по веригата във 
възходящ ред на подчинеността при 
спазване на конфиденциалността за 

взетото (невзетото) решение 

Ръководителя на ОК извършва 
наблюдение и преглед през целия 
процес на управление на риска. 

Уведомява Управителя и в 
сътрудничество с отговорни 

заинтересовани лица организира 
среща с Възложителя с 

документиране и докладване за 
оптимизиране на различните 
гледни точки и осигуряване 

съпричастие на Възложителя 
повишения риск 

1,2,3 
Частично осигурен 

достъп до местата за 
контрол и измерване 

1 4 4 
малък 

Във взаимодействие с представител 
на Възложителя се решава дали 

неосигурените достъпи да фатални 
за крайните резултати от проведения 

контрол. Докладване на 
Отговорника по качество 

Ръководителя приема риска и по 
своя преценка докладва на 

Управителя и Възложителите 
дали са спазени неговите 

изисквания. Ако са нарушени се 
търси съвместно решение 

1,2,3 
Цената на възложената 
дейност е значително 

по-висока от 
1 3 3 

малък 

Това е индиректна индикация, че 
заложените средства не 

кореспондират с пълното 

Ръководителя на ОК в 
конфиденциален разговор 

уточнява тази идентификация на 
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ценоразписа на Органа 
за контрол 

удовлетворяване на изискванията на 
клиента, а могат да се използват за 

цели, нямащи нищо общо с 
безпристрастността. Отговорника по 

качеството информира 
Ръководителя, дали е преценен 

вероятен риск 

риска с представителите на 
Възлижителя. 

1,2,3 

Предложения обект за 
контрол е с нулева цена 

или значително по-
ниска от ценоразписа на 

ОК 

2 4 8 
малък 

Индиректна индикация за наличие за 
отстъпки на кореспондиращи с 

безпристрастността. Техн. 
ръководител във взаимодействие с 

представител на Възложителя 
решават как да протече контрола 

така, че клиента да е удовлетворен. 
Докладва се на Отговорника по 

качество за повишение на  
вероятността. Той взема 
окончателно решение за 

идентификация на риска и пътищата 
за минимизиране на последствията и 

ги представя за одобрение на 
Ръководителя на ОК 

Ръководителя на ОК 
конфиденциално уточнява тази 

идентификация и се търси 
решение съвместно с 

Възложителя за минимизиране на 
евентуалните последствия 

1,2,3 

Скъсени срокове за 
изпълнение и недостиг 
на човешки ресурси за 

обекта 

1 4 4 
малък 

Подробно описание на видовете 
работи и прогнозното времетраене. 

Среща на техн. ръководител с 
представител на Възложителя. 

Връзка с Ръководителя за търсене на 
вътрешни ресурси. Оценка на риска 
и информация до Отговорника по 

качество. Решение за обекта за 
приемане или отхвърляне на риска. 

Ръководителя на ОК информира 
Управителя на „АЕРО 

КОНТРОЛ“ и последния 
съдейства за разумни срокове за 

извършване на контролните 
работи и обекта 

1,2,3 

Вътрешна съпротива и 
незаинтересованост, 

липса на креативност от 
страна на 

представителите на 
Възложителя за 

съвместно управление 

1 3 3 
малък 

Техн. ръководител на структурното 
звено, ако не успее да постигне 

съпричастност с представителя на 
Възложителя маркира повишение на 

вероятностите и представя на 
Отговорника по качество. 

Последния регистрира това 

Ръководителя запознава 
Управителя на „АЕРО 

КОНТРОЛ“. Организира се среща 
разговор с екип от Възложителите 
и се постигат резултати за участие 

на Възложителите с мнение и 
решение за участие в 
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на риска повишение в регистъра и дава 
информация и предложение до 

Ръководителя на ОК 

управлението на риска 

1 
C. 

Взаимоотно-
шения на 

инспекторит
е на Органа 
за контрол с 
администрат

ивното 
ръководство 

1,2,3 
Взаимоотношения с 

централната 
организация 

1 1 1 
малък 

Всички инспектори са на постоянен 
трудов договор и не работят в други 

ОК. Трудовата им книжка при 
постъпване се съхранява в отдел 

„Човешки ресурси“. Няма инспектор 
участник в административното 

управление 

При постъпване на нови 
инспектори се спазват 
наложените правила. 

Ръководството на ОК има 
осигурен достъп до досиетата на 

новопостъпилите в отдел 
„Човешки ресурси“ 

1,2,3 

Взаимоотношения с 
отдели вътре в самата 

организация: 
 
1.Сервиз автомобили 
Цена на сервизните 
услуги 

1 2 2 
малък 

Всички инспектори контактуват със 
сервиза за ремонти на транспортните 
средства. Цените са известни и само 
при невъзможен ремонт се прибягва 

към външни услуги. За взетите 
решения, всеки инспектор 

информира пряко Ръководителя на 
ОК 

Поради голямо участие на обекти 
в цялата територия на страната 

поддържането на транспортните 
средства се дискутира ежедневно 
с Ръководителя на  ОК и се вземат 

решения с Управителя 

2.Логистика 
Цена на транспортните 
услуги 

2 2 4 
малък 

Всеки инспектор, който ползва 
трансп. услуга до даден обект 

попълва книжката на автомобила, 
където се отразяват час на тръгване 

час на прибиране и изминати 
километри. Задължително се минава 
през автомивка след приключване на 
ползването и средствата за контрол 

се поставят в шкафовете. 

Ръководителя на ОК преглежда 
всички транспортни разходи 

накрая на всеки месец. Често те са 
съществени за разходите по 

обектите за контрол. При 
промени той информира 

инспекторите за да се приложат 
новите изисквания 

1,2,3 

Взаимоотношения с 
регулаторни органи: 

 
1.Извличане на 
предимства от 
нарушаване на 
конфиденциалността 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
6 

малък 

Инспекторите са на трудов договор 
и са попълнили декларация 

конфиденциалност. Нарушенията 
могат да бъдат по-скоро случайни, а 

не за извличане на предимства 

Ръководителя следи за спазване 
на конфиденциалността и има 

правото да санкционира 
нарушения, които са с умисъл 

2.Нарушаване на 
безпристрастността при 
наличие на лица от 
персонала, работещи по 

3 3 9 
малък 

В структурата на ОК не съществуват 
лица на договор с акредитиращ 

орган. Счита се, че това е 
изключително недопустимо и с 

Ръководителя е с достъп до 
личните досиета на 

новопостъпилите инспектори и е 
със заострено внимание по 
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договор с акредитиращ 
орган 

големи последствия. спазване безпристрастността 

1,2,3 

Взаимоотношения със 
свързани компании или 

организации: 
 

1.Стойно Рогачев е 
собственик на „Метеа“ 
ЕООД 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

малък 

Предварително оповестяване от 
Управителя на услуги свързана със 

съответната фирма или други фирми 
които са в взаимоотношения с нея 

Независимо от собствеността на 
фирмата инспекторите се стремят 

да извършат контрола на 
определените критерии  по 

отношение на безпристрастността 

2. Стойно Рогачев е 
собственик на „Биона 
газ“ ООД 

1 2 2 
малък 

Предварително оповестяване от 
Управителя на услуги свързана със 

съответната фирма или други фирми 
които са в взаимоотношения с нея 

Независимо от собствеността на 
фирмата инспекторите се стремят 

да извършат контрола на 
определените критерии  по 

отношение на безпристрастността 

1,2,3 

Взаимоотношения на 
персонала: 

 
1.От подчиненост, права 
и задължения 

1 2 2 
малък 

Всичко е описано в индивидуалните 
длъжностни характеристики и в 
Правилника за вътрешния ред. 

Спазва се органиграмата на 
подчинеността 

Независимо от строгата 
йерархична структура на ОК 
Ръководителя с Декларация е 

заявил правото на всеки 
инспектор да извършва оценка на 

определените критерии по 
отношение на безпристрастността 

2.Възнаграждение на 
персонала, зависещо от 
броя и резултатите на 
извършените дейности 

2 2 4 
малък 

В Наръчника по качество и в 
оперативен документ към 
Наръчника по качество и с 

Декларация на Управителя този 
въпрос е уреден недвусмислено и 

окончателно 

В настъпващи години на кризисни 
моменти е възможно да отпадне 

стимулирането на инспекторите и 
тяхната мотивация. Ръководителя 

на ОК следи тези процеси и ги 
обсъжда с Управителя. 

1,2,3 

Взаимоотношения с 
организациите 
проектиращи, 

произвеждащи, 
монтиращи, закупуващи 

използващи или 
поддържащи 

контролираните обекти 

4 3 12 
среден 

Особено чувствителна тема, поради 
обстоятелството, че основния 

Възложител на контрола със свои 
подразделения извършва тези 
дейности, които могат бъдат 

сериозна заплаха и да доведат до 
съществен конфликт на интереси. 

Управителя информира 
Ръководителя на ОК и Отговорника 

по качество за ангажиране за 
определен период на даден 

В ОК съществуват във всяка 
област повече от двама души с 
права за съответствие, така се 

поддържа безпристрастността и 
готовността за безупречно водене 

на обектите 
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инспектор. В дейности извън 
контролната дейност в периода на 

ангажираност на инспектора 
Ръководителя на ОК отнема 

временно правата за участие в 
обекти и извършване на 

съответствие. 

2. 
Обучение и 
надзор на 
персонала 

1,2,3 Некачествено външно 
обучение на персонала 2 3 6 

малък 

Използване на одобрени и оценени 
организации за обучение на 

персонала 

Проучване на лекторите преди 
провеждане на обученията 

1,2,3 
Пропуски във 

вътрешното обучение на 
персонала 

1 3 3 
малък 

Отговорника по качество анализира 
причините и изготвя доклад с 

проследимост до процесите в СУ и 
влиянието н СУ 

Контрол върху промените в 
средствата за контрол, 

нормативните актове, промени в 
СУ и получаване на допълнителна 

компетентност или поддържане 
на изисканата. 

1,2,3 
Пропуски в 

мониторинга на 
персонала 

1 3 3 
малък 

Отговорника по качество анализира 
причините и изготвя доклад с 

проследимост до процесите в СУ и 
влиянието н СУ 

Контрол върху промените в 
средствата за контрол, 

нормативните актове, промени в 
СУ и получаване на допълнителна 

компетентност или поддържане 
на изисканата. 

3. 
Подбор и 

одобряване на 
доставчиците 

1,2,3 

Разминаване 
характеристиката на 

доставените продукти 
спрямо заявените 

2 3 6 
малък 

Подробно описание на 
характеристиките на закупуваните 
продукти от външни доставчици 

Потвърждаване от Ръководителя 
на ОК характеристиките на 

закупуваните продукти, преди 
закупуването им. Може да 
привлече на помощ техн. 

ръководители от съответното 
звено 

1,2,3 Неспазване на сроковете 
за доставка 2 3 6 

малък 
Поддръжка (ако е възможно) на 

повече от един доставчик - 

4. 
Осигуряване 

на подходящи 
помещения, и 

условия за 
съхранение 

1,2,3 

Промяна е работен 
офис, или помещенията 

за съхранение на 
техническите средства 

или архив 

1 3 3 
малък 

Висшето ръководство на ОК 
организира периоди на преместване 
и оповестяване на акредитиращия 

орган с настъпилите промени. Прави 
се анализ на необходимите ресурси 

за промяната 

Ръководителя на ОК съвместно с 
Управителя на „АЕРО 

КОНТРОЛ“ в пряк контакт със 
собственика на помещенията, се 

стремят да осигурят същите 
помещения и да подобрят 
условията за съхранение. 
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5. 
Управление на 
техническите 
средства за 

контрол 

1,2,3 

1. В шкафовете за 
съхранение се откриват 
непочистени технически 
средства след 
приключване на работа 

1 2 2 
малък 

Техн. ръководител или старши 
инспектор, определен за водещ на 

обекта за контрол, отговаря за 
почистването на техническите 

средства 

В периода на по-малка заетост на 
обекти извън офиса на ОК 
Ръководителят организира 

полуден за преглед и почистване 
на техническите средства 

2. Разредени батерии за 
уреди с по-рядко 
използване 

1 2 2 
малък 

Отговорника по метрология 
контролира постоянната готовност 

на уредите за контрол 

Ръководителят на ОК следи 
ежемесечните разходи аз 

закупуване на батерии 

6. 
Преглед на 
договори и 
задания за 
контрол 

1,2,3 

1. Неизгоден договор, 
неясни или неуточнени 
детайлно отговорности 
и задължения на 
страните  

2 4 8 
малък 

Внимателно и обстойно преглеждане 
на договорите с клиенти преди 

тяхното подписване 

По-голямо внимание при 
подписване на договорите. 
Ръководителя на ОК да се 

консултира с техн. ръководители 
на структурните звена 

2. Техническото 
задание на клиента не 
правилно разтълкувано. 
Не достатъчна 
информация от клиента 
при запитване за оферта 
или грешна техническа 
оферта 

2 3 6 
малък 

При прегледа на заданията 
Отговорника да привлича 

техническите ръководители или друг 
високо квалифициран персонал. 

Споделяне с Възложителя на 
неизяснените или недостатъчни 
спецификации за оферирането 

Ръководителя на ОК задълбочава 
взаимоотношенията с клиентите с 

цел минимизиране на 
последствията от неправилно 

тълкуване. Писмено изискване за 
предоставяне на допълнителна 

информация 

7. 
Регистрация и 
съхранение на 
резултатите от 

контрола 

1,2,3 
Липса в архива на 

документ на хартиен 
носител 

2 4 8 
малък 

Пълно проследяване по 
регистрацията на обекта. Ако клиент 

е поискал информация и сме го 
предоставили като копие, а 
оригинала е пропуснат да се 

установи на място 

Отговорника по качество и 
Ръководителя на ОК проследяват 
състоянието на Архива и от кои 
архивни единици са ползвани 

копия. Взема се решение 

8. 
Манипулиране 

на обекти 
представени за 

контрол 

1,2,3 

1. Формално 
провеждане на 
предпусков контролен 
оглед от екипа на обекта 
за контрол 

1 5 5 
малък 

Отговорността е на техн. 
ръководители на трите структурни 

звена. Повишаването на 
вероятността е фатална, води до не 

удовлетворяване на клиентите. 
Клиентите се информират. 

Информира се Отговорника по 
качество и Ръководителя на ОК 

Ръководителя на ОК и 
Отговорника по качество 

запознават Управителя. Ако 
информацията в предпусковия 

контролен оглед не е достатъчна 
взема се решение за промяна 

съвместно с техническите 
ръководители 

1 
2. Липса на етикет за 
проведен контрол на 
неподходящо място 

1 3 3 
малък 

Отговорност на техническия 
ръководител по част ОВКИ. При 
констатиран пропуск от страна на 

Важи само за климатични 
инсталации, които са 

идентифицирани. Ръководителят 
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клиента се предприемат незабавни 
мерки и поставяне на необходимите 

етикети 

на ОК търси ресурси за тяхното 
разпечатване като формат и 
качество на покритието им. 

9. 
Управление на 
техническите 

записи 

1,2,3 
Липса на пълнота в 

техническите записи в 
тяхното създаване 

1 3 3 
Малък 

Открива се запитване на клиенти, 
след като контрола е приключен и се 

появят някои непредвидени 
последствия. Техн. ръководител 
прави проверката и уведомява 
клиента за комплексността на 

всички записи 

Ръководителят на ОК съвместно с 
Отговорника по качество вземат 

решение по констатирания 
пропуск и уведомяват клиента за 

причините и последствията. 
Съвместно решение за 

недопускане на такъв риск в 
бъдеще. 

10. 
Разпространен

ие на 
сертификати 
за контрол и 
доклади за 
контрол, 
където е 

приложимо 

1,2,3 

Във ФК 10.02 не 
фигурира подписа на 

представителя на 
Възложителя на 

конкретния обект, а 
друго лица самия 

Възложител 

1 2 2 
малък 

В приемо-предавателния протокол 
следва да бъде конкретния 

представител на Възложителя 
„съпричастен“ в управлението на 

риска на обекта 

Отговорника по качество и 
Ръководителя на ОК следят за 

спазване на това ново изискване. 
Грешния приемо-предавателен 

протокол се унищожава и се 
преиздава правилния протокол, 

съгласно изискванията. 

11. 
Управление на 

документи в 
ОК „АЕРО 
КОНТРОЛ“ 

вид C 

1,2,3 
Наличие на неактуални 
документи в офиса на 

ОК 
2 3 6 

малък 

Съхранение на отпадналите 
документи в класьори след като са 
маркирани с печат „НЕВАЛИДЕН“ 

и са вписани в Регистъра на 
отпадналите документи 

Ръководителят на ОК при всяко 
утвърждаване на нови документи 
следи за отпадналите документи и 

дали те се намират временно в 
класьори до отстраняването от 

офиса и изпращане в „Архив“ на 
ОК 

12. 
Управление на 

външни 
документи 

1,2,3 

1. Повреда или липса 
на външен документ 
необходим за дейността 
на ОК 

1 3 3 
малък 

Отговорникът по качество 
информира Ръководителя на ОК. 

Ръководителя прави заявка за 
закупуването му 

Отговорникът по качество и 
Ръководителя на ОК следят 
състоянието на външните 

документи преди всеки вътрешен 
одит 

2. Наличие на пропуски 
в картотеката на ТСК 1 2 2 

малък 

Отговорника по метрологично 
осигуряване след калибрирането на 

всеки уред, подготвя копие за 
картотеката. Оригиналите се 
съхраняват в отделна папка. 

С цел по-добра проследимост на 
Сертификатите за контрол при 

работа с присъединена 
неопределеност Ръководителя 

решава изтеклите сертификати-
оригинал да се прехвърлят в 
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папка ТСК. 

13. 
Управление на 

записи по 
Системата за 
управление 

1,2,3 

Възможност за 
унищожаване на записи 

преди изтичане на 
сроковете в основната 

процедура, натоварване 
на Архива  

1 2 2 
малък 

Унищожаването на записи на 
хартиен носител за съответен 

класьор на отпаднали документи да 
се извършва от Отговорника по 

качество с Регистъра на отпадналите 
документи 

Регламентиран достъп до 
АРХИВА, определен с 

Правилника за вътрешен ред в 
ОК. Информацията се съхранява 

и в електронен вид и може да 
бъде възпроизведена при 

необходимост 

14. 
Провеждане на 

вътрешни 
одити 

1,2,3 

Формално провеждане 
на вътрешни одити и 

нереална обратна връзка 
от тук 

1 3 3 
малък 

Привличане на външни одитори с 
права да избират своите технически 

експерти. Смяна на външните 
одитори всяка година при 
планирането . Отговорен е 
Отговорника по качество 

Контролиране на процеса на 
провеждане на вътрешните одити 

от Ръководителя на ОК за 
качествата на техн. оценители се 

търси мнението на техн. 
ръководители на структурните 

звена 

15. 
Преглед от 

ръководството 
1,2,3 

Липса на правилно 
обобщена обратна 

информация от 
функционирането на ОК 

по обектите и 
изпълнение на 

дейностите по СУ 

2 3 6 
малък 

Засилена роля на Отговорника по 
качеството. Засилена роля на техн. 

ръководители от отделните 
структурни звена, независимост на 

инспекторите в участие на оценка на 
риска по обектите 

Прегледите се провеждат 
задължително с участие на 

собственика на фирма „АЕРО 
КОНТРОЛ“ ЕООД по преценка 
на Ръководителя може да бъдат 

включени и техн. ръководител на 
структурно звено 

16. 
Коригиращи 

действия 
1,2,3 

1. Неправилно 
определени коригиращи 
действия 

1 3 3 
малък 

Преглед на несъответствията. 
Анализ и предложения до 

Ръководителя на Отговорника по 
качество 

Ръководителят на ОК утвърждава 
коригиращите действия, 

консултира се с техн. 
ръководители 

2. Не спазени срокове 
за коригиращи действия  1 3 3 

малък 

Отговорника по качество включва 
повече инспектори при отстраняване 

на несъответствията 

Ръководителя изготвя доклад с 
преценка ефикасността на СУ и 

липса на възможност от 
повтаряне на констатираните 

несъответствие. 

17. 
Превантивни 

действия 
1,2,3 Не спазени  срокове за 

превантивни действия 1 3 3 
малък 

Преглед на потенциалните 
несъответствия от Отговорника по 

качество. Определяне екипа и 
отговорността и предложения до 

Ръководителя на ОК 

Ръководителя на ОК, контролира 
превантивните действия и 
помощта на Управителя 

осигурява ресурси за 
отстраняването им в срок 
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Дата:01.04.2021г. Утвърдил:……………………….. 
 /инж. Ст. Рогачев/ 
Бележки: 
Звено „1“ - oтоплително-вентилационни и климатични инсталации 
Звено „2“ – електрически уредби и съоръжения 
Звено „3“ – химични агенти – прах, газове и пари във въздуха на работна среда 
Риск = вероятност за реализация на заплахата 
П – последствия за съответствие на параметрите/услугите  
Оценка на риска – нисък, среден, висок. Точните стойности се определят по НК 04.00-ОД.037 
НК 04.00-ОД.04 – Програма за овладяване на рисковете за безпристрастност и независимост и възможности за подобрение 
Вероятност на реализация на заплахата – стойности от 1 до 5  
Последствия – стойности от 1 до 5 
При извършване на анализа на процесите отговорите на долните въпроси могат да бъдат в помощ на техническите ръководители и 
Отговорника по качество 

1. Кои са основните заплахи  - колона 3 – заплаха/риск събитие 
2. Какво реално прави ОК към момента, така че да влияе на вероятността да се реализират тези заплахи/събития – колона 7. 

Предприети мерки 
3. Какво още би могло да направи ОК, така че да намали съответния риск – колона 8 – възможности за подобрение 


