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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Актуалност на проблема 

 

Актуалността на дисертационния труд се определя от характеристиките на съвременната 
бизнес среда в либийската държава днес. Либийските индустриални предприятия 
функционират в условията на непрекъсната и непредсказуема промяна, продиктувана от гео-
политически и глобални социално-икономически фактори. Тези условия поставят за 
решаване трудната задача за постигане на трайна конкурентоспособност. Това налага 
създаването на специфична рационална стратегия за развитие на всяко предприятие, 
изработване на конкретен подход за нейната реализация, както и трябва да се реализират на 
практика комплекс от мероприятия за развитие на взаимоотношенията с доставчиците на 
ресурси. 

Индустриалните предприятия, както в цял свят, така и в Либия, са изправени пред 
сериозния проблем да предлагат висококачествени къстамизирани продукти на цени, близки 
до тези на масово произвежданите, за да запазят своето конкурентно предимство. За 
постигане на това и за постигане на висока резултатност на дейността, възниква въпросът за 
динамичен подбор на доставчици, базиран на резултатите от тяхната дейност.  

За съжаление, характеристиките на либийската бизнес среда значително се различават от 
тези в развитите индустриални страни. Независимо от това обаче, либийските индустриални 
предприятия са в много тесни взаимоотношения с европейските пазари. Там те се 
конкурират с доставчици на компоненти и на готови продукти, които са развили динамични 
способности и прилагат съвременни логистични методи. 

Казаното по-горе обуславя необходимостта да се разработи методология за постигане на 
устойчива конкурентоспособност, базирана на прецизно управление на резултатността чрез 
динамичен подбор на доставчици на компоненти за крайните продукти. 

Това е основната причина в настоящата дисертация да се разработят и приложат такива 
модели и системи.  

 

Цел на дисертационния труд, основни задачи и методи за изследване 

 

Целта на настоящия дисертационния труд е разработването идейно решение за 
система за оценяване и управление на резултатността на индустриални предприятия, 
реализиращи сътрудничество с подходящо избрани доставчици. На базата на разработеното 
идейно решение трябва да се разработи методика за практическата му реализация в 
условията на избрано индустриално предприятие. Замисленото идейно решение се гради на 
базата на модел за подбор на доставчици, основан на резултатност на тяхната дейност. 
Изхождайки от така формулираната цел са дефинирани и прецизирани основните задачи, 
които трябва да се решат за нейното постигане:  

1. Детайлно изучаване на основните проблеми, свързани с оценяването на 
резултатността на организационната дейност и на перспективите пред използването 
на системи за оценяване и управление на организационната резултатност; 

2. Детайлно изучаване на съществуващите модели за оценяване на резултатността на 
организационната дейност и идентифициране на основните им ограничения, слабости 
и несъвършенства; 



4 
 

3. Детайлно изучаване на вътрешно организационното и между организационното 
оценяване на резултатността и по-специално идентифициране на вътрешно 
организационните и между организационните фактори за резултатност и факторите, 
които имат положително влияние върху резултатността и оперативното оценяване на 
резултатност; 

4. Детайлно изучаване на проблемите, свързани с оценяването и управлението на 
резултатност в бизнес мрежи; 

5. Детайлно изучаване на съществуващите процеси и практики за подбор на доставчици 
и по-специално подбора на доставчици при индустриални предприятия и 
идентифициране на основните им ограничения, слабости и несъвършенства; 

6. Идентифициране на подходящи критерии за вземане на решение при подбор на 
доставчици; 

7. Идентифициране и тестване на значимостта на взаимовръзката между определени 
практики „Производител-доставчик” и показатели за ефективност на сътрудничество; 

8. Разработване на концептуален модел за подбор на доставчици на базата на 
резултатността на тяхната дейност; 

9. Разработване на концептуален модел за управление на резултатност на дейността в 
бизнес мрежи; 

10. Разработване на концептуален модел (практическа методика) за създаване на система 
за оценяване и управление на резултатност на конкретно индустриално предприятие, 
реализиращо сътрудничество със свои доставчици, подбрани на база на 
резултатността на дейността им.  
Резултатът от изследователските усилия ще бъде цялостно идейно решение, което 

включва координация и специализация на дейности, както и модели за оптимизация, 
базирани на избор на доставчици въз основа на резултатност на дейността им и на 
управлението на резултатността на цялата бизнес мрежа. 

 

Научна новост 

 
Научната значимост и новост на дисертационното изследване произтича от 

постигнатото успешно съчетаване на основните характеристики на световно признатите в 
научната литература модели за оценяване на резултатността на организационната дейност с 
неблагоприятните последствия от сътрудничеството в бизнес мрежи. Научно значимо 
постижение е съчетаването на оценяването на организационната резултатност със 
страничните ефекти от сътрудничество в бизнес мрежи и подбора на доставчици на база на 
резултатност на тяхната дейност.  

Разработените модели за подбор на доставчици базиран на  резултатността на тяхната 
дейност и за изграждане на система за оценяване и управление на резултатност на бизнес 
мрежи отразяват всички най-значими особености на концепцията за т.нар. „Устойчива 
конкурентоспособност”, както и адаптацията към твърде турбулентната бизнес среда в 
Либия. 

Идентифицираните вътрешно организационни и между организационни фактори за 
резултатност и факторите, които имат положително влияние върху резултатността и 
оперативното оценяване на резултатност спомагат за преодоляване на недостатъците и 
затрудненията при оценяване на резултатност в условията на една твърде турбулентна среда. 

В дисертацията обосновано се предлага нов за либийската бизнес практика подход за 
оценяване и управление на резултатност на индустриални предприятия. На базата на този 
подход е разработено смислено и цялостно идейно решение за практическо оценяване и 
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управление на резултатност на избрано индустриално предприятие, реализиращо 
сътрудничество със свои доставчици. 

Разработеното идейно решение се основава на два теоретични модела – за избор на 
доставчици, основан  на база на резултатност на дейността им и за оценяване на резултатност 
на бизнес мрежи.  

Идентифицирани, анализирани и систематизирани са показатели за оценяване на 
резултатност на дейността на съвременни индустриални предприятия и на тяхна база са 
дефинирани показатели за оценяване на резултатността на дейността на бизнес мрежи.  

С помощта на разработеното идейно решение става възможно постигането на 
устойчива конкурентоспособност в избраното индустриално предприятие от либийската 
мебелна индустрия.  

 

Практическа приложимост 

 

Практическата приложимост на дисертацията произтича от тясната връзка на 
разработените решения с условията на либийската бизнес среда. Приложението на двата 
разработени теоретични модела в реално индустриално предприятие има значителен принос 
към практическите научни изследвания на резултатност на организационната дейност по два 
начина. Първо, то показва, че не само големите индустриални предприятия могат да се 
развиват и да се възползват от сътрудничеството, но и предприятията от средна величина. На 
второ място, доказано е, че разработването на система за оценяване и управление на 
резултатност на дейността може да значително подобри сътрудничеството едно 
индустриално предприятие с подходящо подбрани доставчици за сметка на. 

o получаване на ясна представа за потенциала за устойчива 
конкурентоспособност на опериращо в непредсказуема бизнес среда 
предприятие; 

o лесно определяне на основните разминавания от добрите практики за 
сътрудничество в бизнес мрежи, на база на разработеното идейно решение за 
изграждане на система за оценяване и управление на резултатност на 
дейността; 

o лесно идентифициране на основните насоки, в които трябва се извършат 
подобрения и да се разработи стратегията за развитие на предприятието.  

Самостоятелно практическо значение имат:  

o резултатите от проучване на цялостната дейност на набелязаното 
индустриално предприятие и на неговите доставчици в рамките на 
научен проект, в който авторът е практически учестник 

o изводите за основните слабости, недостатъци и проблеми при 
сътрудничеството на набелязаното индустриално предприятие с неговите 
доставчици; 

o изводите за установените практики за избор на доставчици в либийската 
индустриална практика, основните недостатъци, слабости и проблеми. 
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Апробация 

 
Разработените идейни решения са апробирани в либийско индустриално предприятие, 

което произвежда кухненско обзавеждане и получава (доставя) компоненти за мебелировката 
от шест алтернативни доставчика. Експерименталните изследвания са извършени с 
активното участие на мениджъри от индустриалното предприятие и мениджъри от шестте 
доставчика на компоненти. Разработените от автора решения за проектиране на интегрирана 
система да оценяване на резултатност в това предприятие са част от научно-изследователски 
проект, в който авторът е активен участник. 

 

Публикации 

 

Основни постижения и резултати от дисертационния труд са публикувани в 5 научни 
публикации (4 научи доклада и 1 статия в научно списание), от които 3 са самостоятелни.  

 

Структура и обем на дисертационния труд 

 

Дисертационният труд е в обем от 140 страници, като включва увод, три глави за 
решаване на формулираните основни задачи, списък на основните приноси, списък на 
публикациите по дисертацията и използвана литература. Цитирани са общо 246 литературни 
източници. Работата включва общо 14 фигури и 10 таблици. Номерата на фигурите и 
таблиците в автореферата съответстват на тези в дисертационния труд.  
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II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ГЛАВА ПЪРВА. ЛИТЕРАТУРНО ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ИЗБОРА НА ДОСТАВЧИЦИ 
И ОЦЕНЯВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА РЕЗУЛТАТНОСТ В ИНДУСТРИАЛНИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ОПЕРИРАЩИ В БИЗНЕС МРЕЖИ 
 
1.1. Проучване на проблеми, свързани с оценяване и управление на резултатност  
 
По принцип оценяването на дейността се базира на финансова информация, използвана 

предимно от мениджърите. След като се признава значението на нефинансовите показатели 
от началото но 80-те години на 20-ти век, оценяването на резултатност става типично дори за 
отделните изпълнители. Понастоящем много организации прилагат оценяване на 
резултатност за отделни организационни звена, работни екипи и дори на индивидуално ниво. 
Това се концептуализира като оценяване на резултатност на оперативно ниво. Независимо, 
че системи за оценяване на резултатност са прилагат в много организации на различни нива, 
все още се забелязва недостиг на емпирични изследвания относно въздействието на 
оценяването на резултатност върху финансовите показатели на организационната дейност и 
различни аспекти на резултатността на бизнеса. Може да се обобщи, че е налице нужда от 
емпирични изследвания, които засягат въздействието на оценката на резултатност на 
различни организационни нива. 

Счита се, че основното предназначение на оценяването на резултатност е 
трансформирането на стратегиите в реални действия. Това може да се постигне чрез 
разработване на персонални и екипни задачи, които произтичат от реализираните стратегии. 

Научните публикации представят огромно разнообразие от предназначения на 
оценяването на резултатност. Някои изследователи считат, че по принцип оценяването на 
резултатност акцентира върху значимостта на факторите, които се оценяват, насочва 
сътрудниците да извършват правилните неща, разяснява целевите показатели и създава 
основа за възнаграждаване на положените усилия.  

Въз основа на извършеното от автора литературно проучване може да се заключи, че 
съществува огромно разнообразие от предназначения на оценяването на резултатност. 
Нуждата от оценяване на резултатност е различна при различните организации и 
предназначението на оценките зависи от фактори като стратегия, организационна култура и 
произволни характеристики на организационната среда. Някои изследователи изучават 
оценяването на резултатност от две противоположни гледни точки – мениджмънта и 
сътрудниците на една организация. От гледна точка на мениджмънта могат да се 
идентифицират шест основни предназначения на оценяването на резултатност: насочване на 
дейностите на сътрудниците; разясняване на значимите цели; оценяване текущия статус на 
дейностите; конкретизиране на организационната стратегия в достижими цели; разкриване 
на проблеми и мотивиране на сътрудниците. 

От гледна точка на сътрудниците могат да се идентифицират пет основни 
предназначения на използването на оценки за резултатност: следене на постигнатите 
резултати и личностните показатели; фокусиране върху въпроси, които най-силно изискват 
подобрение; събиране на информация за подпомагане на вземането на решение; определяне 
на приноса на отделните действия от гледна точка на мениджмънта; определяне на 
обвързаността на индивидуалните приноси с дейността на организацията.  

Като обобщение може да се заключи, че е налице огромно разнообразие от примери за 
използване на оценяване на резултатност, като много от примерите изразяват противоречиви 
изводи, най-вече по отношение на приоритетите на отделните предназначения. Но основният 
извод е, че оценяването на резултатност все повече се фокусира върху оперативно ниво да 
дейностите, което означава, че то обхваща почти всички сътрудници на различно ниво в 
организациите. 
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Оценяването на резултатност и системите за оценяване на резултатност могат да се 
изучават от различни гледни точки. Някои изследователи сравняват различните системи за 
оценяване на резултатност като използват девет основни дименсии: еднопосочност със 
стратегията; съгласуваност с разработването на стратегията; фокусиране върху 
заинтересованите субекти; балансираност; динамична адаптивност; процесна ориентираност; 
задълбоченост и обхват; случайни взаимоотношения; яснота и простота.  

 
1.1.1. Балансирано, йерархично, хоризонтално и вертикално оценяване на 

резултатност.  
 
Оценяването на резултатност може да се изучава от балансирана, хоризонтална и 

вертикална гледни точки. Тези типове кореспондират на различните перспективи за анализ 
(финансови бизнес процеси; потребители; натрупване на знания и др.), но такива гледни 
точки остават определено изолирани и връзките по между им са само принципно 
дефинирани.  

Вътрешно организационно и външно оценяване на резултатност. Общ начин за 
оценяване на резултатност е фокусиране върху вътрешно организационно и външно 
оценяване. Съществуват множество различни предложения и дефиниции в научната 
литература относно съдържанието на върху вътрешно организационно и външно оценяване, 
но основната идея е, че чрез управление на значими вътрешно организационни процеси и 
активи е възможно достигане на по добро представяне на организацията във външната среда 
по отношение на финансови резултати или удовлетвореност на потребителите.  

В това отношение могат да се идентифицират някои вътрешно организационни и 
външни фактори. Вътрешно организационните фактори включват: първично разпределение 
на разходите; производствени фактори; ефикасност на дейностите; характеристики на 
продуктите; рентабилност на продуктите и на потребителите. Външните фактори включват: 
конкурентоспособност; финансови резултати. 

 
1.1.2. Фактори, имащи положителен ефект върху резултатността  
 
Забелязва се липса на изследвания върху факторите, които позитивно въздействие 

върху начина, по който организациите се управляват на базата на показатели, и по-
специално, фактори, които улесняват и подобряват постигането на резултати от деловите 
дейности и от сътрудниците, а също та и върху използването на оценки за резултатност на 
оперативно ниво на организациите. Но изследователите от областта на оценяване на 
резултатност акцентират повече върху празнотата в изследванията относно факторите, които 
улесняват оценяването на резултатността и върху оценяването на самата резултатност. 
Затова настоящата дисертация се фокусира върху точно онези фактори, които имат 
положително въздействие.  

Съществува споделяно мнение сред изследователите, че връзката между оценяване на 
резултатност и възнаграждаване на усилия поражда по-висока резултатност на отделните 
сътрудници и на организациите като цяло. Това схващане основно се базира на убеждението, 
че базираното на резултати възнаграждаване на усилия е подходящ начин за мотивиране на 
човешките ресурси. Това дава основание да се заключи, че връзката между оценяване на 
резултатност и компенсиране на положени усилия е значим въпрос, който изисква 
внимателно изучаване.  

Друг значим фактор, който улеснява и подобрява оценяването на резултатност на 
оперативно ниво е разпространението на информация за оценките. Възможността на 
сътрудниците да участват в процесите за вземане на решения е основен въпрос в множество 
изследвания и при ситуации, когато се прилага оценяване на оперативно ниво в 
организациите.  
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Освен това, множество от извършените изследвания показват, че съществуват група 
допълнителни фактори, които въздействат положително върху оценяване на резултатност на 
оперативно ниво – структура и големина на организацията; организационна стратегия; 
организационна култура; стил на мениджмънт; яснота на описанията на длъжностите и др.  

В обобщение може да се каже, че извършените изследвания представят мащабно 
множество фактори, които могат да имат положителен ефект върху оценяване на 
резултатност на оперативно ниво и върху резултатността по принцип.  

 
1.1.3. Оценяване и управление на резултатност в среда на бизнес мрежи  
 
Днес бизнес организациите са принудени да се конкурират на глобални и турбулентни 

пазари. За оцеляване в такава динамична бизнес среда тези организации трябва да са 
способни да се адаптират към пазарните промени, да задоволяват изискванията на всички 
заинтересовани субекти и същевременно да постигат превъзходство във всички аспекти на 
организационната резултатност. Един от начините за оцеляване при такива условия е 
реализирането на сътрудничество с всички контрагенти с оглед пълно задоволяване на 
потребителските нужди по възможно най-ефективен и на-ефикасен начин.  

В разгледаните в литературното проучвани изследвания се изтъкват множество 
различни мотиви и ползи от прилагане на сътрудничество. Основните причини, които 
мотивират бизнес организациите да се присъединяват към бизнес мрежи могат да се разделят 
в две основни групи: пазарно свързани причини (разрастване на дейността; увеличаване на 
шансовете за оцеляване; нарастване на иновационните възможности); организационни 
причини (увеличаване на пазарния дял; подобряване на обслужването на потребителите; 
подобряване на качеството на продуктите; подобряване на умения и знания).  

Независимо от множеството ползи от прилагане на сътрудничество, констатира се, че 
70% от бизнес мрежите се провалят в бъдеще. В тази връзка, някои изследователи 
идентифицират осем основни причини, които пораждат провелите при реализиране на 
бизнес мрежи: липса на ангажираност; невъзможност за намиране на общи цели; 
нереалистични цели на партньорите; невъзможност за реализиране на цели и нужди на 
партньорите; невъзможност за фокусиране върху общи цели; фокусиране повече върху 
краткосрочни ползи, вместо върху дългосрочни ползи от сътрудничество; несправедливо 
разпределение на ползите от сътрудничество; липса на оперативни системи за мениджмънт.  

Изхождайки от изследвания на някои изследователи може да се направи изводът, че 
когато интер организационните взаимоотношения стават по-интензивни и структурирани, 
възниква нужда от управление и контрол на сътрудничеството по някакъв начин.  

Съществуващите изследвания върху оценяване на резултатност при бизнес мрежи са 
фокусирани върху проектиране, реализиране и експлоатиране на системи за оценяване на 
резултатност от гледна точка отделната организация, но се забелязват някои нови и бързо 
развиващи се тенденции, които затрудняват практическата реализация на оценяването на 
резултатност при бизнес мрежи. Забелязва се засилване на процеса на формиране и 
използване на бизнес мрежи, но изследванията върху оценяване на резултатност в такива 
условия са в твърде ранна фаза.  

Изучените от автора научни публикации показват съществуването на мета модели за 
общо оценяване на резултатност, модели за оценяване на резултатност при логистични 
вериги; различни индивидуални показатели за оценяване на контакта „потребител-
доставчик”. Всички тези модели не предлагат практически идеи относно проектирането на 
бизнес мрежи, но илюстрират наличието на различни подходи, атрибути и характеристики, 
които следва да се вземат под внимание при оценяване на резултатност в условията на 
бизнес мрежи.  

Като обобщение, бизнес мрежите (както мрежите по принцип) включват огромно 
множество характеристики, които следва да се оценяват. Горе споменатите модели са 
фокусирани върху онова, което трябва да се оценява в мрежова бизнес среда и върху 
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начините, по които основните партньори по-добре да контролират процесите в логистичните 
вериги. Но тези модели не илюстрират начините на функциониране на системите за 
оценяване на резултатност или оценяването на индивидуалните показатели в условия на 
бизнес мрежи. Тези модели обаче, са добра стартова точка за идентифициране на факторите 
за успех при реализиране на сътрудничество в среда на бизнес мрежи. Множество от тези 
модели са теоретични и частично фрагментирани и не предоставят практически резултати в 
реална среда. Липсват също завършени обяснения относно начина на управление на 
проблемите със сътрудничеството при бизнес мрежи и улесняване на функционирането на 
бизнес мрежи. Това и формулира една от основните задачи пред настоящата работа – 
намиране на емпирични решения и обяснения за реализиране на оценяване на резултатност в 
условията на бизнес мрежи.  

Оценяването и управлението на резултатност на ниво бизнес мрежи би позволило на 
бизнес партньорите да придобиват информация относно резултатите отвъд 
организационните граници и най-вече информация за резултатността на дейността на своите 
партньори в бизнес мрежите. Чрез споделяне на информация относно резултатността могат 
да се идентифицират тесни места и слаби звена в бизнес процесите и да се предприемат 
съответни действия за подобряване на цялостната резултатност и тази на всеки от 
партньорите. 

В проучените литературни източници авторът е идентифицират твърде ограничен брой 
практически решения, които са свързани с процеса на проектиране на системи за оценяване 
на резултатност на мрежово ниво. Противно на това, са идентифицирани множество 
различни затруднения и проблеми, свързани с оценяване на резултатност при бизнес мрежи и 
управлението на бизнес мрежи. Всички те принципно могат да се разделят на четири 
основни групи: проблеми, свързани със структури и динамика на бизнес мрежи; проблеми, 
свързани с културата на бизнес мрежи; проблеми, свързани с проектиране и реализиране 
процеси в бизнес мрежи; проблеми, свързани с ресурси и познания на партньорите в бизнес 
мрежи.  

В обобщение, бизнес организациите и бизнес мрежите се сблъскват с множество 
различни и фрагментирани проблеми и затруднения при проектиране и реализиране на 
системи за оценяване на резултатност на мрежово ниво. Болшинството от затрудненията са 
свързани с операциите на мрежово ниво, но други са свързани с ресурси и ноу хау при 
отделните партньори. Това и изисква решаване на една от задачите, които си поставя авторът 
– разработване на процеси за проектиране на система за оценяване на резултатност, които 
преодолява споменатите по-горе затруднения.  

 
1.2. Проучване на проблеми, свързани с избор на доставчици  
 
В условия на нарастващо конкурентни и глобилизиращи се световни пазари бизнес 

организациите са под постоянен натиск да намират начини за минимизиране на разходите за 
материали и производство. Тъй като квалифицираните и надеждни партньори са ключов 
елемент и мощен източник за потребителите при редуциране на производствените и 
материалните разходи, оценяването и изборът на доставчици е важен компонент на 
управлението на логистичните вериги и ключова задача за снабдителските звена на 
организациите в частност. 

 
1.2.1 Процес за избор на доставчици 
 
Изборът на доставчици принципно се счита за пет етапен процес (фиг. 1.1), който 

стартира с осъзнаване на нуждата от нови доставчици и включва: определяне и формулиране 
на критерии за вземане на решение; предварително класифициране (начално пресяване и 
подготовка на съкратен списък от потенциални участници от всички такива); окончателно 
избиране на доставчици; мониторинг на избраните доставчици (т.е., непрекъснато оценяване 
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и преценка). Изборът на доставчици включва две основни задачи, които също лежат в 
центъра на всеки процес за вземане на решение: оценяване и преценка; окрупняване на 
оценките и преценките за извършване на избор. 

След като на потенциалните доставчици са присвоени балови оценки по отношение на 
всеки атрибут, тези балови оценки се окрупняват на количествена или на качествена основа 
за извършване на рационален и ясен избор от всички доставчици, включени в базата данни. 
Прилагат се два основни подхода за окрупняване на балови оценки: компенсаторен (линеен); 
некомпенсаторен (нелинеен). 

 

 
 

Фиг.1.1. Пет степенен процес за избор на доставчици 
 

1.2.2. Фактори, оказващи влияние при избор на доставчици 
 
Съществуват група фактори, които въздействат върху процеса за избор на доставчици 

(фиг. 1.2). 

 
 

Фиг. 1.2. Фактори, оказващи влияние при избор на доставчици 
 

Броят на доставчици, набелязани за избор зависи от стратегията за снабдяване, която се 
следва от организацията. Ако една организация фаворизира един източник на доставки, 
следва да се прави избор на един доставчик. В противен случай, при стратегия, базирана на 
множество доставчици се следва процес за избор на множество доставчици. Съобразно 
избраната стратегия, минималните количества за поръчка и възможностите на доставчика 
също въздействат върху процеса за избор на доставчици. 

Някои изследователи доказват, че типът на продуктите оказва значително въздействие 
върху начина на вземане на решенията за снабдяване и върху средствата (и критериите) за 
правене на избор, както и върху тежестта на всеки от критериите.  
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Друг фактор, който въздейства върху процеса за избор на доставчици е типа на 
производствената стратегия, която се следва от организацията купувач. Съществуват три 
типа производствени стратегии, които оказват въздействие върху избора на доставчици: 
производство по поръчка; производство от склад; производство на склад. 

Съществува принципно съгласие сред изследователите, че трудността и сложността на 
процеса за избор на доставчици произтича от следните фактори: множество критерии 
(количествени и качествени); конфликт между критериите; наличие на множество 
алтернативи; вътрешно организационни и външни ограничения.  

Както показва извършеното от автора литературно проучване, независимо от 
множеството изследвания върху изучаването на критерии за процеса за избор на доставчици, 
не се удовлетворява нуждата от включване на критерии свързани с безопасността и 
сигурността на доставките, които имат изключително значение в съвременната турбулентна 
бизнес среда. Проучването показва също, че са налице множество методи и средства за 
вземане на решение. Поради многокритериалността на процеса за избор на доставчици 
съществуват повече изследвания, които акцентират върху използването на математични 
методи и методи базирани върху пълните разходи. По мнение на автора тези методи не са в 
състояние да засягат субективни (качествени) критерии при избора на доставчици. Това е и 
една от задачите на настоящата работа – разработване на модел за вземане на решение, който 
хармонизира както обективни, така и субективни критерии.  

 
1.2.3. Методи за избор на доставчици в производствената практика  
 
От значение е да се разбере, защо бизнес организациите предпочитат определен метод 

(или група методи) пред останалите. Изследователите от проблемната област са разработили 
и класифицирали множество методи с течение на времето. Едни от тях са популярни от 
години, докато други са възникнали наскоро. По принцип, когато една бизнес организация 
възприема или разработва метод за избор на доставчици, в крайна сметка възниква съчетание 
от различни методи, които в различна степен удовлетворяват организационните нужди за 
избор на доставчици. Затова е от значение да се изучат различни методи за избор и да се 
анализира приложимостта на всеки от тях. Това е друга задача, която се решава в 
дисертационния труд.  

Както вече бе споменато, съществуват множество методи в научните публикации за 
избор на доставчици. Едни изследователи предпочитат линейно претеглени модели 
(категоризиращи модели), при които доставчиците се ранжират по отношение на група 
критерии, след което рейтингите се съчетават в комплексни индикатори.  

Претеглените точкови модели са един от лесните за приложение модели, който са 
гъвкави и много ефикасни за оптимизация на решенията за избор на доставчици. 
Реализацията им е по-скъпа от тази на категоризиращите модели, но тези модели са по-
обективни и се базират на преценката за резултатност на доставчиците.  

Базираните на пълни разходи модели определят количествено всички разходи, свързани 
с избора на доставчик на монетарна основа.  

Един от най-успешните методи за избор е т.нар. „Аналитичен йерархичен процес” 
(Analytical Hierarchical Process - AHP), чрез който се приоритизират алтернативи при вземане 
под внимание на множество критерии. Методът позволява на вземащите решение да 
структурират сложни проблеми под формата на йерархии или група от проблемни нива.  

Аналитичният йерархичен процес” (Analytical Hierarchical Process - AHP) е относително 
прост процес, който обхваща количествени и качествени критерии. Проучването на автора 
показва, че той е един от най-често прилаганите методи в практиката. По мнение на автора 
това е идеален метод за ранжиране на алтернативи при използване на система от критерии и 
суб критерии в процеса за вземане на решение. Това прави метода особено подходящ при 
избор на доставчици, защото се постига ранжиране на доставчиците на базата на 
относителната значимост на критерии и на уместност на доставчиците. Методът се базира на 
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добре позната методология, затова е лесно приложим в управленската практика. Освен това 
методът предлага редица ценни ползи като простота, адаптиране към неопределености и 
субективна информация. Също така, той позволява прилагане на опит, гледна точка, 
интуиция и т.н. на логическа основа.  

 
ГЛАВА ВТОРА. РАЗРАБОТВАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МОДЕЛИ ЗА ИЗБОР НА 

ДОСТАВЧИЦИ И ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТНОСТ 
 
2.1. Разработване на изследователски модел за избор на доставчици 
 
2.1.1. Формулиране на критерии за избор и разработване на многокритериален 

метод за избор на доставчици 
 
Понастоящем разходите за снабдяване с материали и компоненти от външни 

доставчици придобиват особено силна значение. Днес разходите за компоненти от външни 
доставчици могат да достигнат до 50% от разходите на високо технологични бизнес 
организации. Следователно те представляват най-значимата част от себестойността на 
крайните продукти. В тази дейност изборът на доставчици е едно от най-капитало 
отнемащите решения и несъмнено тези решения предопределят дългосрочната 
жизнеспособност на бизнес организациите.  

Както се констатира от направените в предходната глава проучвания, два различни 
аспекта характеризират проблема за избор на доставчици. Първият от тях е определянето на 
броя на доставчиците и начина на взаимодействие с тях. Като се отчитат характеристиките 
на организациите, продуктите и пазарите им, стратегиите им могат да насърчават използване 
на множество доставчици или не. Днес се оперира в среда на т.нар. „кооперативна 
логистика” и организациите търсят тясно сътрудничество с установени доставчици, а това е 
предпоставка за избор на ограничен кръг доставчици. Вторият аспект е избирането на най-
добрите доставчици между възможните алтернативи. В настоящата работа се акцентира 
именно върху този аспект.  

Критерии за избор на доставчици. Както вече бе констатирано при литературното 
проучване, решенията за избор на доставчици са сложни решения, защото следва да се 
вземат под внимание множество критерии. Анализирането на критериите за избор и за 
оценяването на резултатността на дейността на доставчиците са били обект на множество 
изследвания още от началото на 60-те години на 20-ти век.  

Въз основа на извършеното литературно проучване авторът е идентифицирал 23 
критерия, които присъстват в научните публикации: качество; доставки; хронология на 
резултатността; гаранционни условия и политики; производствени мощности и капацитети; 
цени; технически способности; финансова позиция; производствена съвместимост; 
комуникационна система; репутация и позиция в индустриален сектор; желание за бизнес; 
мениджмънт и организиране; оперативен контрол; извършване на поправки; нагласа; 
впечатление; умения за пакетиране; отчитане на трудовите разходи; териториално 
местоположение; натрупан опит в бизнеса; тренировъчни дейности; взаимни договорки. Но, 
еволюцията на индустриалната среда модифицира степента на относителната значимост на 
тези 23 критерия.  

Въз основа на тези критерии е разработен модел на т.нар. „Аналитичен йерархичен 
процес” (Analytical Hierarchical Process - AHP), представен на фиг. 2.1.  

Процесът включва три основни операции: конструиране на йерархия; анализиране на 
приоритети; верифициране на съгласуваността. Процесът се ръководи от преценки на 
мениджъри и се прилагат двоични сравнения на показателите на определено ниво на 
йерархията с отчитане на въздействието върху следващото по-високо йерархично ниво. 
Двоичните сравнения изразяват относителната значимост на един фактор спрямо друг. 
Използва се стандартна скала за анализ (изключително предпочитание - 9; много силно 
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предпочитание – 7; силно предпочитание – 5; умерено предпочитание 3; еднакво 
предпочитание - 1. Междинните стойности са 2,4,6,8.  

 

 
 

2.1. Модел на Аналитичен йерархичен процес за избор на доставчици 
 
На фиг. 2.2 е представена конструираната три степенна йерархия от критерии за избор 

на доставчици. Всеки от субкритериите навременност; разходи; качество на постъпващите 
партиди; персонал; мощности; научно-изследователска и развойна дейност и способности са 
свързани с всеки от трите доставчика.  

В дисертацията подробно е описана цялата йерархична система от показатели: 
оценяване на резултатност (качество на доставяне; характеристики на доставките; разходен 
анализ); оценяване на производствените способности (техническо коопериране; профил на 
сътрудниците; финансов статус; екипировка; производство); оценяване на системата за 
управление на качеството (ангажираност на мениджмънта; разработване на продукти; 
усъвършенстване на процеси; планиране на качеството; осигуряване на качество но 
доставките; осигуряване на качество на производството; инспектиране и експериментиране; 
екип по качеството).  

 
 

Фиг. 2.2. Три степенна йерархия от критерии за избор на доставчици. 
 
2.1.2. Разработване на Max-min модел за оценяване на доставчици 

 
Въз основа на прецизен анализ на разработената йерархична система от показатели и на 

практически препоръки на мениджъри от изследваното индустриално предприятие, авторът е 
разработил оригинален подход за избор на доставчици чрез използване на непостоянството 
на резултатността на доставчиците в процеса на оценяване. Max-min подходът, представен в 
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тази част на дисертационния труд, позволява всестранно оценяване на резултатността на 
доставчиците чрез отчитане на техните максимална и минимална ефикасност спрямо 
поставени от купувача целеви стойности. Друг значим елемент при този подход е, че могат 
да се идентифицират групите от сходни доставчици, което предоставя на купувачите 
възможност да правят алтернативни подбори при вземане на окончателно решение. 

Концепцията, върху която се базира разработения оригинален Max-min метод, се 
заключава в максимизиране и минимизиране на резултатността на доставчиците спрямо 
възможни екстремни стойности, дефинирани от купувача. Съчетанието от модели, което се 
използва при този подход спомага да се получат по два показателя за резултатност на всеки 
доставчик, като по-високите стойности показват по-добра степен на резултатност. Първият 
модел е структуриран по начин да идентифицира областите, в които доставчиците показват 
превъзхождаща резултатност, а вторият служи за идентифициране на областите, в които 
доставчиците показват слаба резултатност. Двата показателя се използват съвместно за 
постигане на цялостна представа за резултатност на всеки доставчик.  

Ако са дадени n доставчици с m характеристики, купувачите са в състояние да 
идентифицират най-добрите стойности за всяка характеристика сред всички доставчици. 
Купувачите използват тази група от оптимални стойности като целеви стойности при 
оценяване на резултатност на алтернативните доставчици. Също така купувачите могат да 
използват свои стойности за добра практика (бенчмарки) при дефиниране на целевите 
стойности, които са различни от намерените оптимални стойности.  

За всеки случай резултатността на доставчиците, която се дефинира като отношение 
между претеглени изходни параметри спрямо претеглени входни параметри, се максимизира 
и минимизира за получаване на двоични групи от стойности за резултатност. Случаят за 
максимизиране е показан по-долу като Модел (1). 
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Където p показва доставчика, който се оценява, v изобразява броя на изходните 

параметри на доставчика, u изразява броя на входните параметри на доставчика, yri изразява 
стойността на r-тия изходен параметър на r-тия доставчик, xri изразява стойността на r-тия 
входен параметър на r-тия доставчик, yr* изразява най-добрата стойност за r-тия изходен 
параметър между всички доставчици, xr* изразява най-добрата стойност за r-тия входен 
параметър между всички доставчици, ar изразява тегловния коефициент на r-тия изходен 
параметър, br изразява тегловния коефициент на r-тия входен параметър. 

В модел (1) целевата функция изразява производителността на доставчик p, която е 
максимизирана целева стойност, която може да се постигне при отчитане на група от 
ограничения. Първата група ограничения изразява стойността на производителността на база 
на дефинирани от купувача най-добри стойности (стойност 1). Това показва, че дейността на 
доставчика по отношение на дефинирани от купувача най-добри стойности е ефикасна, тъй 
като нито отделен доставчик или група доставчици не могат да доминират. Втората група 
ограничения предотвратява стойностите за ефикасност на всички доставчици да не 
надхвърлят стойност 1, което е повече от нормализиране на ограничение. На последно място 
за модела са дефинирани ограничения за избягване на отрицателни стойности.  
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Модел (1) лесно може де се приведе в нормализирана форма, което е показано с 
представения по-долу Модел (2): 
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Модел (2) се решава за всеки доставчик за да се получат стойности за 
производителността. Моделът отчита тегловните коефициенти на отношенията „входни 
параметри / изходни параметри”, което не само спомага за поддържане на максимална 
ефикасност по отношение на дефинираните от купувача група от целеви стойности, но и 
максимизира ефикасността на доставчика, който се оценява. Накратко, този модел спомага за 
идентифициране на силните страни на доставчиците, които също са силни страни спрямо 
групата от целеви стойности, дефинирани от купувача. Така доставчик, който постигне 
високи стойности на ефикасност се счита за добър контрагент при сравняване с изискванията 
на купувача.  

Втората част от Max-min модела е свързана с минимизиране на стойности за 
ефикасност на доставчиците спрямо същата система от ограничения, която се използва при 
Модел (2). Това е изразено в представения по-долу модел (3): 
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Модел (3) определя тегловните коефициенти на отношенията „входни параметри / 
изходни параметри”, което не само спомага за поддържане на максимална ефикасност по 
отношение на дефинираните от купувача група от целеви стойности, но и минимизира 
ефикасността на доставчика, който се оценява. Накратко, този модел спомага за 
идентифициране на слабите страни на доставчиците. По този начин доставчици, които 
постигат високи стойности за ефикасност се считат за добри контрагенти. 

За пълно решаване на проблема е необходимо прилагането на статистически метод за 
идентифициране на групи от показатели на база на двете групи резултати за ефикасност.  

В предлагания метод се използва непараметрична статистическа процедура, позната 
като „Тест на Кросъл-Уолис” за тестване на хипотезата, че поне един доставчик е в 
състояние да постигне по-високи резултати за ефикасност от поне един друг доставчик. 
Тестът на Кросъл-Уолис, който е базиран на рангове, се използва за анализиране на 
различията в две или повече независими извадки. Базовите единична и нулева хипотези са: 

H0: Функциите на разпределение на всички к съвкупности са идентични. 
Ha: Поне една от съвкупностите проявява склонност за по-високи стойности на 

наблюденията от поне една друга съвкупност. 
Статистическа проверка: 
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Където: N е пълният брой на наблюденията; k е броят на групите; ni е броят на 
наблюденията в i-тата група, където i = 1 до k; а Ri е сумата от ранговете на наблюденията 
във всяка група 

Правило за вземане на решение: 
Ако )1,1(

2
  kT  тогава се отхвърля нулевата хипотеза H0, в противен случай се 

елиминира отхвърлянето на H0, където  е вероятността за допускане на грешка от първи 
тип. 
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За идентифициране на за различията между групите се извършват множество 
сравнения. Групите i и j са различни ако е удовлетворено неравенството: 
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R  е рангът, присвоен на наблюдението j в i-тата група; стойността t е 

)2/1(  квантилът на t разпределение с N — k степени на свобода. Стойността   се използва 
както при теста на Кросъл-Уолис. 

 

2.2. Разработване на изследователски модел за оценяване на резултатност  
 
2.2.1. Използване на управленските информационни системи за оценяване на 

резултатност  
 
Както бе констатирано в извършеното литературно проучване, бизнес организациите се 

изправят пред трудни проблеми за да постигнат успех на глобалните пазари. 
Потребителските нужди се променят скоростно, което води до усложняване на продуктите и 
обслужването им. В резултат на това бизнес организациите трябва да бъдат значително по-
реактивни на потребителските и пазарните изисквания. Това означава по-широка 
номенклатура специфични продукти, по-гъвкави процеси, ресурси и доставчици, 
координирани чрез бизнес мрежи в рамките на логистичните вериги. Всичко с цел 
минимизиране на разходите. За да се реагира проактивно на тези затруднения мениджмънтът 
трябва да получава актуална точна информация относно резултатността на дейността. Тази 
информация относно резултатността трябва да е интегрирана, динамична, достъпна и видима 
за да е в състояние да подпомага процесите за вземане на решения и за налагане на 
проактивен стил на мениджмънт.  

При такива условия на съвременната бизнес среда управленските информационни 
системи се превръщат в критичен фактор за постигане на успех. Както  се констатира от 
направеното проучване, в контекста на оценяването на резултатност управленските 
информационни системи трябва да предоставят следната функционалност: събиране, анализ 
и съхранение на данни; подобряване на оперативния контрол, скорост и гъвкавост и 
съответно подобряване на ефикасността на бизнес процесите; подобряване на 
комуникациите, поддържане на ефикасното и ефективно протичане на бизнес процесите.  

Следва да се заключи, че управленските информационни системи играят ключова роля 
за реализирането на практика на оценяването на резултатност. Успешното реализиране на 
оценяване на резултатност по-малко зависи от избора на правилни показатели и значително 
повече от начина на използване на тези показатели от сътрудниците на организациите.  

 
2.2.2. Разработване на нефинансови показатели за оценяване на резултатност  
 
Както се констатира от направеното литературно проучване по дисертационния труд, 

недостатъчността на финансовите показатели за оценяване на резултатност поражда нуждата 
от разработване на допълнителни нефинансови показатели, което става масово явление в 
научните среди през последните години. Може да се каже, че нефинансовите показатели за 
оценяване на резултатност възникват за запълване на празнината, която съществува в 
традиционните средства за оценяване на резултатност. Но не бива да се избира само една от 
тези алтернативи и финансовите и нефинансовите показатели трябва да се разглеждат като 
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допълващи се. В научната литература това е познато като балансирана система от показатели 
за оценяване на резултатност.  

Резултатите от направеното литературно проучване показват, че множество 
изследователи подчертават, че всяка организация трябва да разработва свои нефинансови 
показатели съобразно организационните характеристики. Накратко, стандартизирането на 
нефинансови показатели за всички бизнес организации и за всички индустриални сектори не 
е рационално, както това се прави за финансовите показатели. Друг значим момент при 
оценяването на резултатност е идентифицирането на правилни първични показатели, които 
се предполага, че спомагат за подобряване на резултатността. За да се извлече максимална 
полза от използването на нефинансови показатели, организациите трябва да избягват някои 
типични грешки като примерно необвързването на нефинансовите показатели с 
организационните стратегии.  

Отдавна се признава, че оценяването на резултатност играе значима роля за ефикасното 
и ефективно управление на организациите. Необходимостта организациите да синхронизират 
своите системи за оценяване на резултатност със стратегическите си цели е широко 
документирано в научната литература.  

Организациите използват широка гама от количествени и качествени измерители, която 
се е натрупала с течение на времето за да се удовлетворят определени оперативни 
изисквания. Нарастващият интерес към оценяване на резултатност води до надграждане на 
счетоводните информационни системи и разпространението им върху несвързани с разходи 
резултати.  

Така възникващите системи за оценяване на резултатност могат да се категоризират в 
две основни групи. В първата влизат системи които акцентират върху самооценяване, докато 
във втората попадат системи, които помагат на мениджърите да оценяват и подобряват 
бизнес процесите.  

Сложността на управлението на организациите понастоящем изисква мениджърите да 
са способни да оценяват резултатност и да анализират ефектите на различните аспекти на 
резултатността върху съвършенството на организационната дейност.  

 
2.2.3. Проектиране на системи за оценяване на резултатност в малки и средни 

предприятия  
 
През последните години в научните публикации се отбелязва нарастващата сложност на 

строежа на малките и средни предприятия и се подчертава чувствителността им към 
различия в управленската култура и управленските системи. Изследванията показват, че 
системи за оценяване на резултатност могат да играят значима роля за подпомагане на 
развитието на мениджмънта при такива индустриални предприятия.  

Малките и големите бизнес организации са фундаментално различни в три основни 
отношения: неопределеност; иновации еволюция. Изследванията показват, че основно 
различие между малките и големите бизнес организации е по-високата степен на 
неопределеност на външната среда, в която операт малките и средни предприятия, но при по-
висока вътрешна съгласуваност на мотивацията и действията. Системите за оценяване на 
резултатност трябва да помагат на малките и средни предприятия да преодоляват 
неопределеността, успешно да обновяват продуктите си и за постигат устойчиво развитие и 
промяна на бизнес процесите си. Нарастващото значение на концепцията за непрекъснато 
усъвършенстване подчертава нуждата системите за оценяване на резултатност да подпомагат 
този процес на непрекъснато развитие.  

В извършеното по дисертацията литературно проучване са идентифицирани пет общи 
характеристики на системите  за оценяване на резултатност при малки и средни 
предприятия: трудност за ангажиране на малките и средни предприятия в проекти за 
оценяване на резултатност; неизползване в малките и средни предприятия на модели за 
оценяване на резултатност или некоректно използване на моделите; неформалност на 
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процеса за оценяване на резултатност при малките и средни предприятия; ограничени 
ресурси на малки и средни предприятия за анализиране на данни.  

Множество изследователи считат, че специфичните характеристики на малките и 
средни предприятия за пречка за прилагане на системи за оценяване на резултатност. По-
конкретно става въпрос за следните обстоятелства: недостиг на човешки ресурси; ограничен 
управленски капацитет; ограничени капиталови ресурси; реактивен подход на управление; 
недокументираност на знанията и незначително внимание върху формализиране на бизнес 
процесите; погрешно концептуализиране на оценяване на резултатност.  

Ограничените ресурси на малките и средни предприятия изискват подходи и модели, 
които отговарят на специфичните им нужди, ефикасни са и са лесни за прилагане на 
практика. Ангажираните в оценяването сътрудници трябва ясно да осъзнават краткосрочните 
и дългосрочни предимства на процеса с цел поддържане на ентусиазъм. Системите за 
оценяване на резултатност при малки и средни предприятия трябва да са динамични и 
гъвкави за да отговарят на нуждите на този тип организации, но в същото време трябва да са 
структурирани в определена степен за да насърчават планирането на дейностите. 
Проектирането на системи за оценяване на резултатност при малки и средни предприятия 
трябва да отчита организационните стратегии и да е силно фокусирано върху оперативните 
аспекти, които са критични за оцеляването на такива индустриални предприятия. На 
последно място процесът за оценяване на резултатност трябва да се базира на управленските 
информационни системи, като се вземат под внимание ограничените финансови и човешки 
ресурси  

В направеното литературно проучване са идентифицирани девет изисквания за 
постигане на ефективни системи за оценяване на резултатност: нужда от одит на 
оценяването на резултатност; ангажиране на ключови изпълнители; идентифициране на 
стратегическите цели; разработване на показатели за резултатност; наличие на структура за 
периодична поддръжка; поддръжка от топ мениджмънта; пълна поддържа на сътрудниците; 
ясни и документирани цели и задачи; наличие на система от календарни графици. 
Определянето на процедурите за създаване на системи за оценяване на резултатност едоста 
по-проблематично, защото те са силно зависими от бизнес процесите. За  осигуряване на 
стратегическа съгласуваност трябва да се включат процедури да идентифициране на 
стратегически цели. Необходимо е разработването на метод за разработване на показатели и 
процедури за поддържане на системите за оценяване на резултатност.  

Степента на резултатност, която една бизнес организация постига е функция на 
ефективността и ефикасността на предприетите действия, и от такава гледна точка 
оценяването на резултатност може да се дефинира като процес на количествено определяне 
на ефикасността и ефективността на организационните действия. Показателите за 
резултатност следва да се разбират като показатели за оценяване на ефикасността и 
ефективността на организационните действия. Системите за оценяване на резултатност пък, 
следва да се дефинират като набори от показатели, които се използват за оценяване на 
ефикасността и ефективността на организационните действия. Тези системи следва да се 
изучават на три различни нива: показатели за индивидуална резултатност; група от 
показатели за оценяване на резултатност; система за оценяване на резултатност като цяло; 
взаимоотношения между системата за оценяване на резултатност и външната среда на 
организацията, в която системата оперира.  

Както показват анализите от литературното проучване, показателите за оценяване на 
резултатност имат няколко аспекта: показатели, отнасящи се до качеството; показатели, 
отнасящи се до времето; показатели, отнасящи се до разходите; показатели, отнасящи се до 
гъвкавостта.  
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2.2.4. Проектиране на интегрирана система за оценяване на резултатност при 
малки и средни предприятия, опериращи в бизнес мрежи  

 
Една от задачите на настоящата дисертация е създаването на практически приложими 

средства, техники и процедури, които да позволяват одит на съществуващите системи за 
оценяване на резултатност по отношение на оригинален референтен модел и впоследствие 
проектиране на по-мощни, гъвкави и интегрирани системи за оценяване на резултатност.  

За решаване на тази задача в тази част на дисертацията е разработена концепция за 
оценяване на резултатност, където оценяването се третира като ключов бизнес процес и 
фокусът е върху ключовото значение на системата за оценяване на резултатност (фиг. 2.3).  

 

 
Фиг. 2.3. Концепция за интегрирана система за оценяване на резултатност при малки и 

средни предприятия, опериращи в бизнес мрежи 
 
2.2.5. Процес за оценяване на резултатност  
 
Процесът за оценяване на резултатност представлява процес чрез който една бизнес 

организация управлява своята резултатност съобразно своите бизнес и функционални 
стратегии и цели. Основната задача на този процес е да предостави проактивна система за 
контрол със затворен контур, която да позволява бизнес и функционалните стратегии да се 
разпространяват до всички бизнес процеси, дейности, задачи и сътрудници. Процесът трябва 
да предоставя обратна връзка чрез система за оценяване на резултатност и така да се 
постигат уместни управленски решения (фиг.2.4). 

 

 
Фиг. 2..4. Процес за оценяване на резултатност с предоставяне на обратна връзка 

 
Накратко, процесът за оценяване на резултатност дефинира, как организацията да 

използва различни системи за управление на своята резултатност. По-конкретно тези 
системи засягат: реализиране и следене на реализацията на стратегии; управленско 
счетоводство; управление чрез цели; неформални нефинансови показатели за резултатност; 
формални нефинансови показатели за резултатност; политики за формиране на стимули и 
компенсации; оценяване и анализиране на дейността на сътрудниците.  
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В центъра на процеса за оценяване на резултатност лежи управленска информационна 
система, която позволява затворен цикъл на разпространение и обратна връзка. Тази 
информационна система всъщност е система за оценяване на резултатност, която интегрира 
цялата релевантна информация от всички имащи отношение системи.  

Въпросната информационна система (система за оценяване на резултатност), за да е 
ефективна при постигане на горе споменатите цели, трябва да отчита стратегически фактори 
и фактори от външната среда, които са свързани с организационната дейност, а също така 
трябва да взема под внимание съществуващата организационна структура, организационните 
бизнес процеси, функции и връзките по между им. Освен това, ефективността на процеса за 
оценяване на резултатност, който използва информационната система, зависи от начина на 
използване на информацията за управление на резултатността на организационната дейност. 
Тъй че, от ключово значение е да се вземат под внимание и гъвкави фактори като култура, 
поведение и нагласи, както и твърди фактори като структура за отчетност, отговорности и 
използване на информационни технологии (фиг. 2.5). 

 

 
Фиг. 2.5. Процес за оценяване на резултатност и място на системата за оценяване на 

резултатност в него 
 
2.2.6. Разработване на структурата и конфигурацията на системата за оценяване 

на резултатност  
 
Разработването на структурата и конфигурацията на системата за оценяване на 

резултатност трябва да отчита две основни съображения: интегритет на системата; 
разгръщане на системата.  

Интегритетът на системата изразява способността на системата за оценяване на 
резултатност да осигурява обвързаност между различните области на деловата дейност на 
организацията. По отношение на това авторът се е позовал на т.нар. „Модел на 
жизнеспособните системи” (Viable Systems Model - VSM), съгласно който 
жизнеспособността на всяка система зависи от пет основни под системи (субсистеми 1-5) и 
една мета системата, която е съчетание от суб системите 3,4 и 5.  

Съгласно модела за жизнеспособните системи, тези пет системи представляват ядрото 
на всяка бизнес система, но трябва да се допълнят и други концепции, които са от ключово 
значение за управлението на резултатност. Това е и една от задачите, които си е поставил за 
решаване автора. По конкретно, става въпрос за следните концепции: концепция за усилване; 
концепция за транслиране; концепция за смекчаване; концепция за рекурсия. Същността на 
тези концепции подробно е развита в дисертационния труд. Следва да се отбележи, че 
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концепциите за усилване, транслиране и смекчаване се прилагат на всички нива на рекурсия, 
както и между тези нива (фиг. 2.6).  

 

 
 

Фиг. 2.6. Рекурсивни нива и архитектура на VSM модела в индустриални предприятия 
 
Разгръщането на системата се отнася до разпространение на бизнес целите и 

политиките през йерархичната структура на организацията. Основната цел на тази част от 
разработването е осигуряване на следното: показателите за резултатност на различните нива 
на организацията да отразяват бизнес целите и политиките; разпространението да е в 
синхрон с йерархичната структура на организацията; разпространението да е релевантно и 
коректно по отношение на въздействия и влияния от отделните бизнес области (бизнес 
процеси, функции и дейности).  

 
2.2.7. Разработване на референтен модел на интегрираната система за оценяване 

на резултатност  
 
Разработеният от автора референтен модел се базира на двата аспекта на системата за 

оценяване на резултатност, споменати по-горе: интегритет и разгръщане (фиг. 2.7). 
 

 
 

Фиг. 2.7. Референтен модел на интегрирана система за оценяване на резултатност 
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Разработването на модела се базира на изучаване на добри практики, като на всяко 

структурно ниво са вземани под внимание четири ключови фактори: заинтересовани 
субекти; критерии за контрол; външни показатели; цели на подобренията; вътрешно 
организационни показатели. В модела се поставя акцент върху усилването, транслирането и 
смекчаването на свързаните с резултатност цели между нивата. Референтният модел 
използва базова структура за интегриране на следните концепции в обща рамка: 
разпространение на политики; конкурентни критерии и бенчмаркинг; ориентация на 
процеси; нормативно планиране; активен мониторинг.  

 
2.2.8. Разработване на метод за одит на интегрирана система за оценяване на 

резултатност  
 
След идентифициране и дефиниране на ключовите характеристики на разработената 

система за оценяване на резултатност (интегритет и разгръщане) авторът е разработил метод 
за одит на интегритета и разгръщането на системата за оценяване на резултатност съобразно 
разработения референтен модел. Процесът на одит включва три фази: събиране на данни; 
одит на интегритета; одит на разгръщането  (фиг.2.8).  

 

 
 

Фиг. 2.8. Схема на разработения метод за одит да интегрираната система 
 
Съдържанието на дейностите във всяка от тези три фази подробно е разгледано в 

дисертационния труд.  
 
2.3. Изводи относно разработените изследователски модели 
 
Усилията на автора по проучването и разработката целят създаване на практически 

средства и техники за улесняване на мениджмънта и постигане на един по-научно обоснован 
и прецизен мениджмънт на резултатността на организационната дейност. На фиг. 2.9 
графично са резюмирани част от постигнатите резултати в тази част на дисертационния труд.  

По-специално, проучвателната и проектантската работа в тази част на дисертационния 
труд може да се резюмира така:  

- тази част от изследователската работа на автора е част от задачите му в 
по-мащабен научно изследователски проект, който засяга въпроси, свързани с 
оценяване на резултатност и създаване на системи за оценяване на 
резултатност; 

- създаденият процес за управление на резултатност следва да се 
разглежда като затворен контур (система със затворен цикъл) за 
разпространение на стратегии и политики и получаване на обратна връзка от 
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различни нива, с цел постигане на управление на резултатността на 
организационната дейност; 

- по същество разработената система за оценяване на резултатност е 
информационна система, която лежи в ядрото на процеса за управление на 
резултатност и е от ключово значение за ефективното и ефикасно 
функциониране на системата за управление на резултатност; 

- извършените проучвания идентифицират два ключови елемента по 
отношение на съдържанието и структурата на системата за оценяване на 
резултатност - интегритет и разгръщане; 

- използването на т.нар. „Модел на жизнеспособните системи” (Viable 
Systems Model - VSM) е спомогнало за разработване на модел за оценяване на 
интегритета на системата за оценяване на резултатност; 

- разработеният референтен модел за интегрирана система за оценяване 
на резултатност спомага за формиране на рамка, съобразно която системата за 
оценяване на резултатност да бъде проектирана и одитирана; 

- разработените методи за одит, чрез които се оценява интегритета и 
разгръщането на системата за оценяване на резултатност, предоставят прости, 
но мощни и многократно използваеми средства, които могат да се използват за 
подобряване на ефективността и ефикасността на процеса за управление на 
резултатност.  

 

 
 

Фиг. 2.9. Схема на постигнатите резултати при проектиране на интегрирана система за 
оценяване на резултатност 

 
ГЛАВА ТРЕТА. АПРОБИРАНЕ НА РАЗРАБОТЕНИТЕ КОНЦЕПТУАЛНИ 

РЕШЕНИЯ В РЕАЛНА БИЗНЕС СРЕДА 
 
Глава трета на дисертационния труд описва усилията на автора да приложи 

теоретичните модели и подходи, разработени във втора глава на дисертацията. Обект на 
експерименталната работа е либийско индустриално предприятие, което произвежда 
кухненско обзавеждане и получава (доставя) компоненти за мебелировката от шест 
алтернативни доставчика. Експерименталните изследвания са извършени с активното 
участие на мениджъри от индустриалното предприятие и мениджъри от шестте доставчика 
на компоненти.  

Тази част на дисертационния труд е структурирана в два основни блока: изследвания, 
свързани с избор на доставчици; изследвания, свързани с изграждане на система за 
оценяване на резултатност.  

 
3.1. Изследвания, свързани с избор на доставчици 
 
Тази част на работата описва проектирането на изследователската дейност и 

разработването на методология за практическо реализиране на изследванията. В първата част 
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се изяснява планирането на изследването и разработването на показатели, във втората част се 
описват процедури за събиране на данни и боравене с извадки, в третата част се описват 
процедури за анализиране на данни, а в последната четвърта част се оценяват хипотези за 
влиянието на вложените в моделите фактори. Взети  заедно, тези части всестранно описват 
методите за извършване на изследвания.  

 
3.1.1. Реализиране на практика на разработения „Макс-Мин” модел за избор на 

доставчици  
 
Извършва се оценяване на доставчиците на либийско мебелно предприятие. Това са 

шест доставчици на метален обков за мебели от Италия, Испания, Португалия и Турция. 
Данните за доставчиците са взети чрез непосредствени контакти с мениджъри от мебелното 
предприятие. Мениджърите на мебелното предприятие са счели за ключови фактори при 
избора на доставчици цените на компонентите; качество на компонентите; коректността на 
доставките. Цените на компонентите са изразени като единична цена за всеки компонент. 
Качеството на компонентите се изразява чрез процент на върнатите компоненти при 
доставката. Коректността на доставките се оценява чрез процент на закъснелите доставки на 
компоненти. Първичните данни са представени на Таблица 3.1. 

В извършените анализи цената се използва за входен параметър, а качеството на 
компонентите и коректността на доставките – като изходни параметри. Цената се взема за 
входящ параметър, защото изразява разходите, които прави купувача. Качеството на 
компонентите и коректността на доставките се считат за изходни параметри защото 
изразяват ползите за купувача. Изхождайки от тези постановки на модела, по-високите 
стойности на изходящите параметри и по-ниските стойности на входящите параметри са 
индикатори за желаните характеристики. 

Таблица 3.1. Данни за доставчиците 

 
За да се спази този принцип е извършено линейно трансформиране на двата изходни 

показателя в изследването. Вместо да се използват процент на върнатите доставки и процент 
на закъснелите доставки се използват разликите от 100%. Така трансформираните показатели 
изразяват процент на приетите доставки и процент на навременните доставки. Тъй като по-
високите стойности на тези производни показатели изразяват по-високи нива на 
резултатност, така се постига съгласуваност с дефинирания модел. Таблица 3.2 представя 
данните за доставчиците след извършената трансформация на показателите. 

Таблица 3.2. Трансформирани данни за доставчиците 

 
 
В таблица 3.2, като е използван модел (2), са изчислени стойности за максимална за 

ефикасност. Целевите стойности използвани в модела се получават чрез избиране на най-
добрите стойности за всеки от трите показателя за резултатност между всички доставчици. В 
таблица 3.2 целевите стойности са 0.1881 $/брой за цена; и 100% за показателите за качество 
и навременност. След шесткратно проиграване на Модел (2) се получават резултатите за 
максималната ефикасност, които са представени в Таблица 3.3. 
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Таблица 3.3. Резултати от max-min оценяването 

 
 
От таблица 3.3 се вижда, че доставчик 2 постига най-високи резултати за ефикасност 

0.992 следван от доставчици 1, 4, 6, 5 и 3 с резултати 0.949, 0.904, 0.887, 0.868, и 0.853, 
съответно. Тези резултати изразяват максималните ефикасности, които се постигат от всеки 
доставчик, когато се сравняват с целевите стойности, дефинирани от купувача. При 
оценяване на тези стойности модел (2) избира тегловни коефициенти, които правят всеки от 
шестте доставчици да изглежда възможно най-добре при поддържане на целевата стойност 
за ефикасност 1. Така в определен смисъл модел (2) представлява средство за акцентиране 
върху силните страни на всеки от шестте доставчици. Следващият етап от процеса за вземане 
на решение включва оценяване на стойностите за минимална ефикасност. 

С цел да се получат стойностите за минимална ефикасност за всеки доставчик, модел 
(3) се прилага за данните от таблица 2. резултатите от анализа са показани в таблица 3.3 на 
ред „Min. еф.”. на база на тези резултати може да се направи извода, че доставчик 2 отново се 
представя най-добре с резултат 0.930 следван от доставчици 1, 4, 6, 5 и 3 с резултати 0.913, 
0.885, 0.862, 0.861, и 0.853, съответно. В контраст на Модел (2), Модел (3) може да се 
определи като модел, който идентифицира тегловните коефициенти, които правят всеки от 
шестте доставчика да изглежда най-слабо при поддържане на целевата ефикасност 1. Така 
този модел акцентира върху слабите страни на всеки от доставчиците. Фигура 3.1 изобразява 
графично резултатите от двата модела. На фигурата е взет за пример доставчик 1.  

Двойките резултати за ефикасност за всеки доставчик се използват за извършване на 
теста на Кросъл-Уолис. Тъй като тестът се базира на рангове резултатите в таблица 3 се 
преобразуват в рангове, както е показано на таблица 3.4. 

Таблица 3.4. Рангове за ефикасност 

 
 
Присвояването на рангове се извършва като се започне с ранг 1 за най-ниския резултат, 

ранг 2 за следващия по големина и т.н. Осреднен ранг се присвоява при наличието на връзки. 
При стойност на теста 0.1 нулевата хипотеза се отхвърля, което показва, че поне един от 
доставчиците е склонен да постига ефикасност по-висока на поне един от останалите 
доставчици. 

 

 

Фиг. 3.1. Резултати от моделите 

Извършени са множество сравнения и резултатите са представени графично на фиг. 3.2. 
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От фигура 3.2 е видно, че доставчиците от група 1 (доставчици 1 и 2) се представят най-
добре, следвани от групи 2, 3 и 4. Въз основа на извършения тест на Кросъл-Уолис се 
констатира, че не съществуват значими различия на резултатността на доставчиците в 
групите. Купувачите могат да използват тази информация за ефективно вземане на решение 
при избор на доставчици. 

 

Фиг. 3.2. Групиране на доставчиците 

Въпреки, че е успешно апробиран в практиката Max-Min моделът за оценяване на 
алтернативни доставчици според показаната от тях резултатност на дейността, е необходимо 
в бъдеще да се извърши по-мащабно експериментално изследване за намиране на ефективни 
начини за отчитане на непостоянството на параметрите на резултатността на дейността им. 
Разумно е да се приложи итеративен подход при използване на разработения модел за да се 
идентифицират онези доставчици, които показват най-добра резултатност. 

В бъдеще трябва да се работи и върху по-разнообразно практическо приложение на 
разработения модел. За целта следва да се проведат серия срещи с мениджъри от различни 
индустриални сектори за идентифициране на специфични проблеми (входящи и изходящи 
параметри за модела). В крайна сметка, за всеки индустриален сектор трябва да се определи 
оптимален брой на параметрите за модели и да се идентифицират параметрите с най-силно 
влияние. Разумно е да се използват предпочитанията на мениджърите при оценяването на 
значимостта на параметрите. Самите мениджъри следва внимателно да оценят и подберат 
факторите, които ще използват с модела съобразявайки се със своите приоритети, цели и 
конкретни задачи.  

 
3.2. Изследвания, свързани с проектирането на система за оценяване на 

резултатност  
 
Тази част на дисертационния труд описва начина, по който е проектирана 

информационна система (системата за оценяване на резултатност ) в изследваното мебелно 
индустриално предприятие. Описани са факторите, които ръководят процеса на проектиране 
на конкретната система за оценяване на резултатност. Описан е начина, който се предлага за 
управление на резултатността при участие на изследваното индустриално предприятие в 
бизнес мрежи. Описва се начинът на използване на предлаганата система от гледна точка на 
участие в бизнес мрежи и от гледна точка на отделен участник (изследваното индустриално 
предприятие) в бизнес мрежи  

Ако се вземат под внимание изложените вече затруднения и началните идеи за процес 
на проектиране, е разработен триетепен процес за проектиране за изграждане на система за 
оценяване на резултатност на мрежово ниво (фиг. 3.3). 

При разработване на процеса за използвани насоки и препоръки от примери на такива 
системи, разкрити при литературния обзор върху дисертационния труд. В конкретния 
случай, за оценяване се предлага подход за хоризонтално проектиране на оценяването на 
резултатност. Този хоризонтален подход означава, че се взема под внимание участието на 
широк кръг от партньори при разработването на системата за оценяване на резултатност.  
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Проектирането се извършва от гледна точка на водещия партньор (изследваното 
индустриално предприятие) и от гледна точка на някои от доставчиците на мебелни 
компоненти. Прилага се и вертикален подход, при който водещият партньор има ръководна 
роля в процеса на проектиране на системата. Предлаганият хоризонтален подход спомага за 
създаване на представа относно структурата и динамиката на сформираната бизнес мрежа и 
относно споделяните цели и нужди на мениджмънта. 

 

 
 

Фиг. 3.3. Три етапен процес за проектиране на интегрирана система за оценяване на 
резултатност в изследваното индустриално предприятие 

 
Резултатите от изследването на разработения процес за проектиране на система за 

оценяване на резултатност показват, че той е жизнеспособен за реализиране на практика. 
При анализиране на практическата реализация на процеса са идентифицирани четири 
ключови фактора, които улесняват успешната реализация на процеса за проектиране на 
замислената система за оценяване на резултатност. Това са както технически, така и 
организационни фактори. Констатира се, че организационни фактори като ангажираност и 
доверие между партньорите в бизнес мрежата са от по-голямо значение за проектирането на 
система за оценяване на резултатност. Изследването е насочено и върху идентифициране на 
фактори, които имат отрицателно действие върху процеса на проектиране. 

При изследването основно внимание е отделено върху идентифициране на вида и 
характера на информацията, нужна за оценяване на резултатност на различните нива. 
Използването на информацията е разгледано от гледна точка на отделните партньори 
(водещия партньор и отделни партньори доставчици), както и на ниво бизнес мрежа. 
Изследването показва предназначението на използването на информацията както за 
управление на резултатност, така и за управление на функционирането на бизнес мрежата.  

Проведеното изследване показва, че използването на информацията от гледна точка на 
цялата бизнес мрежа е от съществено значение за управлението на мрежата и за протичане на 
деловите операции там. Информацията за оценяване на резултатност на мрежово ниво 
предоставя всестранна и надеждна представа за резултатността на съвместните делови 
операции и прави съвместното вземане на решения по-лесно, по-бързо и по-надеждно. 
Прецизно дефинираният процес за оценяване и помощната информация относно целевите 
стойности на съвместните делови операции спомагат за дефиниране на цели за развитие и 
формулиране на нужди на мрежово ниво.  

Освен това, резултатите от изследването разкриват, че някои нови подходи (нови 
начини на комуникиране и нови начини на отчетност) имат положително въздействие върху 
използването на информацията за оценяване на резултатност при управлението на бизнес 
мрежи.  

В заключение, резултатите от изследването разкриват, че използването на информация 
за оценяване на резултатност на мрежово ниво има следните по-значими ефекти върху 
управлението на бизнес мрежи: получаване на цялостна по-ясна картина за бизнес мрежата; 
по-лесно и актуализирано следене на състоянието на бизнес мрежата; вземане на решения на 
база на числова информация; дефиниране на целеви стойности за бизнес мрежата, които са 
по-лесни за идентифициране. 
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От гледна точка на отделния участник в бизнес мрежа се констатира, че системата за 
оценяване на резултатност предоставя информация както на мрежово ниво така и на ниво на 
отделен участник в мрежата. Тя спомага едни и същи показатели за резултатност да се 
използват и на двете нива. Резултатите от изследването показват, че информацията от 
оценяването на отделен участник в мрежата се анализират в по-големи детайли, отколкото 
тези на мрежово ниво. Причина за това е че информацията на мрежово ниво е 
пропорционална на мрежовите партньори и отделния партньор може да сравнява резултатите 
си с резултатите на цялата мрежа.  

Според получените от изследването резултати, целта на използването на системата за 
оценяване на резултатност на мрежово ниво леко се различават при различните партньори. 
Някои от тях използват системата по-скоро като средство за управление на човешки ресурси. 
Всички доставчици в бизнес мрежата използват също своя индивидуална информация за 
доставки, която сравняван с информацията на мрежово ниво. Информацията от оценяване на 
резултатност се използва също за организиране на дискусии между купувачи (анализираното 
индустриално предприятие) и доставчици.  

В заключение, резултатите от изследването разкриват, че използването на информация 
от оценяване на резултатност на мрежово ниво има следните ефекти върху партньорите в 
бизнес мрежата: по-реалистична представа за състоянието на деловите операции и 
напредъка; по-ясно намиране на целеви стойности за развитие; подобряване на представата и 
познанието за резултатността; улесняване и опростяване на процеса за вземане на решения; 
по-всестранно управление на човешки ресурси; подпомагане и насочване на процеса за 
вземане на решения на ниво топ мениджмънт.  

 
НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ И ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 
Научно – приложни приноси 
 
1. Идентифицирани и структурирани са критерии за динамичен избор на доставчици в 

малки и средни предприятия, опериращи в бизнес мрежи;  
2. Дефинирана е система от показатели за нефинансово оценяване на резултатност при 

за малки и средни предприятия, опериращи в бизнес мрежи; 
3. Разработен е оригинален модел за избор на доставчици въз основа на максималните и 

минималните стойности за ефективността на дейността им; 
4. Разработена е оригинална концепция за интегрирана система за оценка на 

резултатност на дейността на малките и средните предприятия, базирана на пет подсистеми. 
 
Приложни приноси 
 
1. Разработен е практически процес за динамична оценка на ефективността на 

дейността на доставчици въз основа на предходни резултати за минимална и максимална 
ефективност и ефикасност на дейността; 

2. Разработена методология и въпросници за събиране на данни при проектирането на 
интегрирана система за оценка на резултатност в малки и средни предприятия, опериращи в 
бизнес мрежи.  
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SUMMARY 
 

PRODUCTION PERFORMANCE IMPROVEMENT THROUGH DYNAMIC 
SUPPLIERS SELECTION 

 
Object of the dissertation are small and medium enterprises, operating in business 

networks. 
The subject of this dissertation is management of the performance of the activity on 

the basis of a dynamic choice of suppliers. 
The aim of this dissertation is the development of a conceptual solution for a system 

for evaluation and management of the performance of industrial enterprises, which 
cooperate with suitably selected suppliers. On the basis of the developed conceptual 
solution, a methodology is developed for its practical realization in the conditions of a 
selected industrial enterprise. The intended conceptual solution will be based on a supplier 
selection model based on the performance of their activities. 

The work has a volume of 140 pages, including an introduction, three chapters for 
solving the main tasks formulated, a list of the main contributions, a list of dissertation 
publications and used literature. A total of 246 literary sources are quoted. 

In the first chapter, a literature study was carried out on the choice of suppliers and the 
evaluation and management of performance in industrial enterprises operating in business 
networks. Problems related to evaluation and performance management have been studied. 
Performance evaluation and management in business network environments are also 
studied. Problems related to choice of suppliers have been investigated: Supplier selection 
process; Factors influencing the choice of suppliers;  Methods of selecting suppliers in 
manufacturing practice. 

Chapter Two is dedicated to developing research models for supplier selection and 
performance evaluation.  Selection criteria have been formulated and a multi-criteria 
selection method has been developed. An original Max-min supplier evaluation model has 
been developed. An original research model for performance evaluation has been 
developed, based on which a process for building an integrated performance evaluation 
system is designed. An original system of non-financial performance indicators has been 
developed. The concept of an integrated performance evaluation system for small and 
medium enterprises operating in business networks has been developed, including a process 
for evaluation, structure and configuration of the system, reference model, audit method and 
others. 

Chapter Three of the dissertation describes the author's efforts to apply the theoretical 
models and approaches developed in the second chapter of the dissertation. The object of 
the experimental work is a Libyan industrial enterprise that produces kitchen furniture and 
receives components for the furniture of six alternative suppliers. Experimental studies were 
conducted with the active involvement of managers from the industrial enterprise and 
managers from the six component vendors. 

This part of the dissertation is structured in two main blocks: studies related to the 
selection of suppliers; research related to building a performance evaluation system. 


