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Анотация. Изборът на подход за развитие на производствено-логистичната система е от изключителна важност за 

ефективното функциониране на логистичната система на индустриалните фирми. При конвенционалния подход на 
структуриране на производствено-логистичната система, обикновено се използва начинът на пропорционално разпределение на 
логистичните (материални) потоци по различните видове производствени дейности. Принципът е съблюдаване на 
технологичното им предназначение с нуждите от основни и спомагателни  материали за изпълнение на производствените 
поръчки. Този начин обаче, не отчита въздействието на редица иновационни фактори, налагащи допълнителни условия, които 
трябва да се съблюдават в процеса на функциониране и развитие на логистичната система. В настоящата статия се дава едно 
ново виждане по този въпрос. 

 Ключови думи: логистика, материален поток, технологичен натиск, производствена логистика  
 
Въведение 
Съвременната производствено-логистична система 

съществено изменя приоритетите в дейността си, като основни 
такива вече стават: стремеж към най-бързо удовлетворяване 
нуждите и  въздействията на пазара; минимален срок на 
обращаемост на оборотните средства; стремеж към високо 
качество на произвежданите продукти; повишаване на 
надеждността и качеството на логистично обслужване и др. 
Изследването на тези изменения е от изключително значение за 
нормалното протичане на производствения процес и по-добри 
резултати от логистичната  дейност на индустриалните фирми. 
От голямо значение също е общото състояние на логистичната 
система и направленията на  нейното развитие. 

Развитието на производствено-логистичната система в 
условията на постоянен технологичен натиск означава да се 
търси балансирано съотношение между производствените 
възможности на предприятията и нуждата от логистична 
подкрепа. Последното означава, че технологичното 
въздействие налага нови изисквания и ограничителни условия 
върху цялата структура на производствената система, 
включително и върху логистичната и подсистема. Последното 
трябва да се разглежда не като зададена статична величина, а 
като постоянно изменяща се динамично функционираща 
даденост. Правилното отчитане на влиянието на тези 
въздействия създава условия за по-ефективно функциониране 
на цялата производствено-логистична система.  

Технологичен натиск върху производствено - 
логистичната  система 

Проблемите на развитието на производствено-
логистичните системи налагат и преразглеждане на 
традиционните или конвенционални подходи на формиране  
изискванията за използването на технологиите и техниката, 
включително  търсене и приложение на гъвкави 
организационни  форми.  

Създаването на нови технологии, машини и 
устройства в основни линии следва една възходяща степен на 
постоянни иновативни решения, водещи до бързото 
иновационно остаряване на тези, намиращи се в експлоатация. 
При това, проблемът с производствено-логистичната система 
също търпи изменения. Ето защо, интензивните фактори за 
развитие на производството вече добиват други измерения, 
тясно свързани с оптимизация на процеси и дейности и по-
ефективно използване на  машини, съоръжения и др. 
Съвременния проблем на развитие вече не се заключава само в 

създаването на високопроизводителна техника и обезпечаване 
нуждите на производството от такава, но преди всичко в 
създаване на една производствена  система, която да реши и 
въпроса с най-ефективното им използване. Тази система 
дефинира и т.нар. производствено-логистична възможност на 
съответното индустриално предприятие. Отличителните черти 
на това съвременно развитие са, че се търсят начини за гъвкаво 
използване на производствените форми на развитие с цел 
увеличаване на производствените възможности чрез  
съчетаване предимствата на единичното производство с тези на 
масовото. Всичко това се постига по пътя на балансирано 
използване на традиционни подходи с най-новите достижения 
в областта на комуникациите, електронната техника и др.   

Ето защо, проблемът с развитието на логистичната 
система е и проблем на развитието на производството като 
цяло. Схематично, този технологичен натиск е показан на 
фиг.1. 

 

 
Фиг.1.Технологичен натиск върху логистичните потоци 

Същността на производствената система всъщност 
определя и особеностите на логистичната и дейност или 
логистичната и обезпеченост. Ето защо, разгледана от тази 
страна, производствената логистика се явява като подсистема 
на производствената система и всички въздействия върху 
производството са и въздействия върху логистичната система. 
На фиг.2 са дадени тези въздействия. 
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Фиг2.Въздействие върху производствено-логистичната 
система  

Разгледана от тази страна, а и от гледна точка на 
натиска на външните и вътрешни фактори върху 
производствената логистика тези въздействия  могат да се 
групират в две главни направления. Първото е, когато в 
процеса на обработка на детайлите или продуктите 
материалния поток, в зависимост от технологичното развитие, 
също търпи изменение през различните стадии на обработка. 
Той е различен поради обстоятелството, че някои от 
обработваните детайли са усъвършенствани и вече са 
иновационни, без това да влияе върху технологичното и 
потребителско предназначение на продукта. Отражението им 
върху производствено-логистичната система се състои в това, 
че някой от технологичните операции могат да отпаднат, а 
могат да се появят и нови, и това влияе на протичането на 
материалния поток. Освен това, се въвеждат и нови 
технологични процеси (нови технологии), които също водят до 
икономия на производствено време. Не без значение е и 
увеличаващото се вмешателство на клиента в различните етапи 
на производството на продукта. Взаимовръзката между 
различните стадии на производството се състои в това, че 
детайлите, като елементи на индустриалния продукт и 
предназначени за следващите частични технологични процеси, 
се изработват на предшестващите стадии на производствения 
процес. Последното налага и гъвкав избор на изисквания към 
производствено-логистичната система. Второто направление е 
свързано с въздействието на технологичното развитие 
непосредствено върху самото производствено оборудване. 
Съвременното производство се характеризира и с това, че 
настъпва много бързо иновационно остаряване на техниката и 
технологиите. Процесът на технологично въздействие върху 
производствено-логистичната система на индустриалните 
фирми нагледно е показан на фиг.3. 

 
Фиг.3. Вътрешно въздействие на развитието на 

производството върху производствено-логистичната система 
 

При първия случай се формират възможности за 
относително увеличение на ефективноста на производствено-
логистичната система. При втория случай имаме реална 
икономия от време и формиране на реален излишък от такова. 
Необходимо е винаги да се търси едно балансирано отношение 
към активните и критичните зони на функциониране на 
логистичната система. 

Най-доброто в случая е така да се организира 
функционирането на логистичната система в условията на 
високи технологични изисквания, че тя да бъде в зоната на 
равновесие, гарантирайки нормална надеждност на системата 
като цяло. Това означава, че постоянните външни въздействия, 
породени от високотехнологичните условия, могат да бъдат 
отстранени с алтернативни решения, които да поддържат 
логистичната система в постоянно равновесие. Те трябва да 
гарантират надеждни логистични дейности, които да отговарят 
на новите технологични условия. Тези условия, наложени от 
високите технологии, формират трайни тенденции на 
изменение на традиционните представи за логистичните 
системи. Новите изисквания налагат нови начини, методи и 
подходи на логистична подкрепа, които да гарантират висок 
производствен ръст, ефективност и печалба. 

 
          Резултати от практически изследвания 

 Следвайки тези тенденции на развитие на 
производствено-логистичната система, се извършиха 
изследвания в двадесет предприятия от индустриалния сектор, 
относно въздействията на вътрешните и външни фактори. 
Резултатите  от изследванията са  следните:  

- увеличават се изискванията за гъвкавост на 
логистичните потоци  - материален, финансов и 
информационен; 

- проявява се силен технологичен (иновационен) натиск 
по цялата верига на логистичните потоци; 

- явяват се диспропорции между по-бързо 
модернизиращите се логистични  потоци (информационен) и 
тези с по-бавни темпове (материален и финансов), което се 
изразява в загуба на време; 

- най-голям е иновационния натиск от въвеждането на 
нови технологични процеси, при които се наблюдава 
съкращаване на голям обем материални, финансови и други 
средства. Графично, това въздействие е показано на фиг.4. 
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Фиг.4.Приведена в равновесие производствено-логистична 
система 

 Заключение 
           Като заключение на теоретико- практическото 
изследване на логистичната система  и технологичния натиск 
върху нея  могат да се направят следните изводи; 
          1. Производствено - логистичната система на 
индустриалните предприятия се намира под постоянен 
технологичен натиск, в резултат на което се явяват 
несъответствия в предварително планираните и действителните  
логистични нужди за нормалното и функциониране. 
       2. Нормалното функциониране на логистичната система 
налага същата да се подържа в постояно равновесие с 
прилагането на нови начини, методи и подходи на логистична 
подкрепа, гарантирайки надеждност на същата. 
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