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Аnnotation 
In this article discusses the possibility of building a conceptual model for determining capacities of SMEs. Is proposed that a successful 

organizational form of flexible regulation volume of planned capacity in any period of time using the methodology of conceptual modeling. It 
creates conditions to search for balance in capacities of SMEs through the flexible application of organizational and other forms of 
alternative solutions. Examples are given of the practical application in practice. 
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     Въведение 
      Като правило, повишаването на относителния дял на 
активната част на производствените  фондове (машини и 
съоръжения) води и до повишаване на капацитетните 
възможности и техническото ниво на производството. Но 
едновременно с увеличаване броя на производствената техника 
е необходимо да се създаде и икономически подходяща 
производствена структура, а така също и подходящо 
фондоотдаване (амортизация) на намиращите се в 
експлоатация машини и съоръжения.  
        Един от съществените белези на състоянието на технико-
технологичната база и капацитетните възможности на 
индустриалното предприятие се явява структурата на 
оборудването[1,2,3]. За определянето му се използват различни 
показатели като: изисквания за технологична обработка, 
прогресивност и производителност на машините, 
специализирани операции, степен на автоматизация и др. 
Машините, включени в производствения процес постоянно се 
обновяват, затова капацитетната им стойност за различните 
етапи от време е различна. Ето защо, за определяне степента на 
съвременните производствени и капацитетни изисквания към  
 
оборудването се използват различни показатели, които по 
същество характеризират и неговото физическо и иновационно 
състояние. 

 
        1.Условия, формиращи изискванията на 
концептуалното моделиране 
        Условията, формиращи изискванията на концептуалното 
моделиране включват изследванията на взаимовръзките и 
въздействията на:  

а)факторите (F),(външни, вътрешни и еко);  
б)обектите(Q), (оборудване, технология, конструкция, 

продукти); 
в)показателите(N),(физическо износване и иновационно 

остаряване, изменения в технологията и конструкцията, 
вмешателство на клиента и еко-изменения). 
         Така степента на годност на машините косвено изразява и 
възрастовия му състав, като обикновено машините, които имат 
по-дълъг експлоатационен срок имат и по-голяма степен на 
физическо и иновационно остаряване. Но има и такива машини  
 
 
с широк диапазон на изпълнение на универсални технологични 
операции, при които иновационното остаряване настъпва 

много по-късно. Това са машините с широки или  универсални  
възможности. 
         Друг съществен показател е този за оценка нивото на 
технологията, който е свързан с повишаване технологичното 
ниво на производството в съвременните условия.Това са 
въвеждането на нови високопроизводителни технологии, които 
напълно или частично заменят старите конвенционални 
технологии, но изискват и ново технологично оборудване, 
което да реализира този процес. Тяхното внедряване разширява 
капацитетните възможности на предприятието вследствие на 
икономия от технологични операции, които не е необходимо 
вече да се изпълняват. Подобно е положението и при 
производството на усъвършенствани конструкции, където една 
част от произвежданите детайли и възли вече имат нов начин 
на технологична обработка, където много от технологичните 
операции са отпаднали и вече не се извършват. Това е и 
резултат от бързата  унификация и стандартизация на детайли 
и възли, използвани в машини с различно технологично 
предназначение. 
        Голямата конкуренция, особено при производството на 
стоки за бита, доведе и започна вече да налага правилото, че 
клиента (потребителя) има право да иска изменения в продукта 
почти през всичките фази на неговото производство. Най-
честите искания са по отношение на цвета, но има такива за 
размери, допълнителни екстри и др. Това влияе на капацитета и 
ако не се приложат гъвкави организационни форми, се явява 
недостиг от капацитет за изпълнение на поръчките на 
клиентите или излишък на такъв. 
 
        2.Показатели, формиращи концептуалния модел 
        Като обобщение може да се приеме, че всичките тези 
изменения могат да се обхванат от следните  концептуални 
направления, включващи следните основни и допълнителни 
показатели: 
          2.1.Основни показатели (N)       

1.Изменение на капацитетните възможности в резултат 
на физическото износване и иновационно остаряване на 
оборудването. 

2.Изменение на капацитетните възможности в резултат 
на въвеждането на нови високопроизводителни технологии. 

3.Изменение на капацитетните възможности в резултат 
на частични изменения в конструкцията на някои от 
произвежданите детайли и възли без изменение на 
технологичното предназначение на продукта. 

4.Изменения на капацитетните възможности в резултат 
на вмешателството на клиента в различните фази от 
обработката и монтажа на продукта. 
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5.Еко въздействия, оказващи влияние върху капацитета 
на МСП. 

2.2.Допълнителни показатели 
 Като такива могат да се приемат следните:   

  Използване на интернет и търсене и анализиране 
на информация, включваща: виртуално разпространяване на 
информация свързана с организацията на работата; 
координация по интернет на различни дейности (превози, 
доставки и др.), както и съвместно изпълнение  на дадена 
работа; директории за съхранение на технологични и 
конструктивни новости; онлайн поръчки с доставчиците; 
сделки в реално време; уеб сайтове за обслужване на клиенти. 

 Търсене и анализиране на допълнителна 
информация в т.ч: зследване редовно мнението на клиентите; 
следене действията и тактиките на конкурентите; прогнозиране 
продажбите и предвиждане промените в предпочитанията  на 
потребителите; използване пазарни проучвания  и изследвания; 
редовно следене публикациите свързани с дървообработващия 
сектор; извършване на  стратегическо разузнаване; търсене на  
допълнителни източници на информация. 

 Управлението на човешките ресуси,  което да е 
насочено върху наемането на: висококвалифициран персонал 
с опит и стаж; многоаспектна компетентност. 

 Възможности за развитие на сътрудниците на 
всички нива в т.ч.: създавне на ефективни комуникации; 
следене за удволетвореността на всички  сътрудници. 

 Управление на творчеството в т.ч.: насърчаване на 
хората, които въвеждат новости и промени; участие в програми 
за обучение; стимулиране на иновативните предложения; 
гарантиране на интересна работа; развитие на уменията на 
персонала. 

 Добре изградена пазарна стратегия: подобряване на 
оперативната ефективност; насърчаване  лоялността на 
клиентите; бързо реагиране на нуждите на клиентите; 
насърчаване ефективното използване  на пазарните  
възможности; цени, по-ниски от тези на клиентите. 

 Качество в т.ч.: ниво на сертифициране по ISO. 
 

       3.Структура на концептуалния  модел 
       Схемата на концептуалния модел за развитие на 
производствения капацитет на МСП е дадена на фиг.1 

 

 
 

Фиг.1.Концептуален модел за развитие на производствения 
капацитет 

 
 

(1)  ( )F f F,Q, N,D=                     

(2)        P  Po  P1= +  
където: 

 F – фактори;  
       Q –  обекти;           

N –  показатели;  
D –  изменения (процеси);      
Р – капацитет;  
Ро – планиран капацитет;      
Р1 – настъпилите изменения (+ /–). 

 
        4. Взаимовръзки между показателите и капацитета        

Между показателите, процесите и капацитета на МСП 
съществуват определени взаимовръзки, които определят 
поведението на цялата производствена система. На фиг.2 са 
показани взаимовръзките между показателите, процесите и 
капацитета. 

 

 
Фиг.2. Взаимовръзки между показатели (N), процеси (D), 

капацитет (P) 
 
Видовете въздействия върху изменението на 

капацитетните възможности също могат да се определят с 
конкретни показатели. Схематично, те са показани на фиг.3 
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Фиг.3. Показатели за определяне видовете въздействия върху 
капацитета 

                           
 

(3)                  ( )W  f Pr, Vk,Tv, Ec=  

 където: 
 W - видове въздействия; 
 Pr  - външни въздействия; 
 Vk - технологични въздействия; 
 Ec  - еко-въздействия. 

 
5.Организационни решения за въстановяване 

капацитетните възможности на предприятието, 
нарушени от вътрешните и външни въздействия 

Алтернативните решения за въстановяване на 
капацитетните възможност  са показани на фиг.4. 

 
 

 
 

Фиг.4. Организационни решения за възстановяване на 
капацитетните възможности 

 
 

(4)                               ( )S  f N, Y=  

където: 
S - организационни решения; 
Y-управленски решения. 

          
       Заключение 
       В заключение може да се приеме, че развитието на 
производствения капацитет е взаимозависимо и свързано с 
развитието на оборудването и внедряването на нови 
технологии. Това развитие дефинира и нивото на технико-
технологичната база на индустриалното предприятие, което се 
определя от редица показатели като състоянието на машинния 
парк (оборудването), делът на автоматизирания спрямо ръчния 
труд, нивото на технологичния процес, усъвършенстване или 
смяна на конструкциите с нови, въвеждане на гъвкави форми 
на организация на процеса  и др.  
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