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Резюме: В настоящата статия са разгледани някои технологично-организационни аспекти на осъществяването на произ-

водствените процеси, които са един от основните показатели за това, доколко те са проектирани с идеята да 
подпомагат участието на клиентите (посредством „Точката на контакт с поръчката на клиента“) в своето 
осъществяване.       
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1. Въведение 
Поддържането на дадено разнообразие от крайни изделия 

изисква производствената подсистема да е в състояние да за-
пазва своята ефективност независимо от конструктивните и 
технологични изменения, които могат да настъпят в продук-
цията в процеса на кастъмизация (при намесата на клиента в 
процеса на добавяне на стойност чрез т.нар. „Точка на контакт 
с поръчката на клиента“/Customer Order Decoupling Point –
CODP). Една алтернатива за това е организиране на произ-
водствената дейност на основата на виртуално-клетъчните 
производствени системи (ВКПС). При тях разнообразието от 
произвеждани крайни изделия се предопределя от възмож-
ността за реализиране на съответните технологични процеси с 
наличните автоматизирани технологични модули (АТМ) [2]. 

За подпомагане процеса на кастъмизация и в същото време 
намаляване на разнообразието от технологични операции/про-
цеси, породено от конструктивните и технологични особености 
на произвежданата продукция, трябва да се имат предвид три 
основни аспекта, свързани с осъществяването на процесите: 

- Модулност; 
- Многовариантност; 
- Наличие на тесни места в производството. 
Целта на настоящата публикация е да бъдат изяснени същ-

ностните черти на горепосочените в контекста на проблемати-
ката, свързана с изследване на възможностите за позиционира-
не на точката на контакт с поръчката на клиента (CODP). 

2. Модулност и многовариантност  
на процесите  

Модулността на процесите се разглежда като една от ос-
новните предпоставки за подпомагане стремежа на производи-
телите към кастъмизация на продукцията [3,6,7,8 и др.] За це-
лите на настоящата разработка се въвежда следното определе-
ние: 

Модулният процес се дефинира като набор от операции 
и/или частични процеси (наречени „модули“), които могат да 
се управляват независимо и в същото време да функционират 
заедно като едно цяло. 

Всъщност чрез модулността може да се постигне известна 
степен на унификация/типизация на процесите за производство 
на различните варианти на компоненти и/или крайни изделия 
от продуктовия портфейл на индустриалното предприятие. По 
този начин се намалява разнообразието от операции и/или 
процеси, които потенциално биха могли да бъдат засегнати от 
дадена намеса на клиента (местоположението на CODP). Това 
от своя страна благоприятства тяхната ефективна организация 
и управление. 

В този контекст трябва да бъде отдадено подобаващо 
значение и на многовариантността, в качеството й на характе-
ристика на процеса.  

Многовариантността се изразява в наличието на въз-
можност да се комбинират различни варианти от работни 
места и/или автоматизирани технологични модули (АТМ) за 
обезпечаване на необходимия технологичен маршрут за произ-
водство/монтаж на дадено крайно изделие или негов ком-
понент. 

Така получените различни варианти от технологични мар-
шрути или виртуални клетки са взаимнозаменяеми помежду си 
и се използват алтернативно, когато „титулярните маршрути“ 
са ангажирани с производството на друг(и) компонент(и) и/или 
крайни изделия. 

При анализа на различните варианти и избор на конкретен 
технологичен маршрут за конкретен случай на производство на 
даден полуфабрикат/изделие се прилага следната методическа 
последователност – фиг. 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Фиг. 1. Алгоритъм за формиране на технологичен 
маршрут 

 Не 
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 Определяне начина на организиране на  
производствения процес във времето 
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За всяка от определените в стъпка 1 
комбинации от РМ се определят интер-

валите от време, в които те са необходими 
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Избор на комбинацията от РМ, която е с  
най-кратък срок на завършване  

обработката на изделието/компонента 
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Избор на комбинацията от РМ, при 
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Стъпка 1: Определяне на всички възможни комбинации от ра-
ботни места за технологичния маршрут на дадено изделие/ 
компонент 

Въз основа на вида на технологичните операции, които ще 
се осъществяват върху даден детайл/заготовка, се определят 
всички възможни комбинации от наличните работни места, 
които удовлетворяват нейния технологичен маршрут. Трябва 
да се отбележи, че към този момент се прави избор само из-
между тези с наличен капацитет за разглеждания времеви 
интервал. 
Стъпка 2: Определяне начина на организиране на производ-
ствения процес във времето 

Тук се взема решение за начина на съчетаване на техноло-
гичните операции и начина на движение на полуфабрикатите 
от обработваната партида. За постигането на по-голяма дина-
мичност е подходящо паралелно-последователно съчетаване, в 
случай че спецификата на процеса го позволява. 
Стъпка 3: За определените в стъпка 1 комбинации от 
работни места се дефинират интервалите от време, в които 
всяко едно от тях е необходимо 

В настоящата стъпка се определят моментите на включва-
не и отпадане на всяко работно място от състава на разглеж-
дания технологичен маршрут. Тъй като съответното работно 
място не е необходимо от началото до края на „жизнения ци-
къл“ на разглеждания технологичен маршрут, то през останало-
то време може да бъде част от структурата на друг. 
Стъпка 4: Избор на комбинацията от работни места (техно-
логичен маршрут), която е с най-кратък срок на завършване 
обработката на изделието 

От генерираните в стъпка 3 комбинации се избира тази с 
най-кратък срок за завършване обработката на дадената парти-
да. Ако комбинациите от модули, които удовлетворяват изиск-
ването, са повече от една, се преминава към стъпка 5. В проти-
вен случай технологичният маршрут се приема за формиран. 
Стъпка 5: Избор на технологичен маршрут, при който се 
реализира най-ниска технологична себестойност 

Когато генерираните в стъпка 4 комбинации за повече от 
една, се избира тази, при която се постига най-ниска себестой-
ност. Този технологичен маршрут се приема за окончателно 
формиран. 

Описаната тук процедура се повтаря по отношение на вся-
ко изделие/компонент/поръчка, която предстои да бъде обра-
ботвана в дадено производственото звено на индустриалното 
предприятие. 

Комбинацията от модулност и многовариантност 
допринася за повишаване на гъвкавостта на процесите и 
създава добри предпоставки за изместване на CODP към по-
ранните фази на производствения процес. 

2. Изследване и анализ на тясното място 
Наличието на тесни места оказва влияние на „степента на 

поточност” и непрекъснатост на производствения процес. Това 
от своя страна предполага стремеж към преместване на CODP 
надясно – в посока ограничаване участието на клиента. Ето 
защо тук усилията трябва да бъдат насочени към „отпушване“ 
на тесните места. 

За изследване на производствения процес с оглед опреде-
ляне на тясното място се прилага методиката от Теория на 
ограниченията (Theory Оf Constraints / TOC), описана в [1,4]. Тя 
ориентира изследователя да установи истинските причини и да 
формулира причинно-следствените връзки и взаимоотношения 
в производствения процес. Методиката се състои от познатите 
пет стъпки: 

1) Идентифицирай тясното място! 
2) Определи начина за най-пълноценно използване на 

тясното място! 
3) Подчини всички останали решения на горното! 

4) Опитай да „отпушиш“ тясното място! 
5) Ако в предишната стъпка тясното място е 

отстранено, започни отново с първата стъпка! 
По отношение проблематиката на настоящия труд е важно, 

след като бъде идентифицирано тясното място, да се изследва 
как неговото местонахождение влияе върху избора на позиция 
на CODP. Възможни са вариантите: 

− Тясното място е преди CODP 
Тук тясното място/звено „ограничава дебита“ на работния 

поток преди CODP – фиг. 2: 
Възможни са следните два случая: 

a)   Това ограничение не влияе върху потребностите в 
CODP; 

Нещата се запазват и в методиката от TOC се изпълняват 
стъпки (1) ÷ (3). Поради по-ниското търсене в сравнение с 
производствените възможности на тясното място, последното 
просто няма да се прояви като такова: 

b)   Това ограничение влияе негативно на наличностите 
в CODP 

В този случай тясното място трябва да бъде „отпушено“, 
т.е. изпълняват се всички стъпки (1) ÷ (5) дотогава, докато се 
получи горният случай. 

Забележка: 
Въпреки, че на пръв поглед няма необходимост от раз-

глеждането на случай a), тъй като на практика не съществува 
тясно място (т. е. то не се проявява), неговото установяване и 
произтичащите от това действия са необходими, защото 
именно там ще бъде границата между теглене и тласкане, 
което е изходна информация за начина на поведение на 
производствената подсистема и както следствие – директно 
влияе и върху равнищата на незавършеното производство. 

−  Тясното място „съвпада“ с CODP (тясното 
място е звеното, стоящо непосредствено пред 
CODP) 

На пръв поглед това е идеалната обстановка за прилагане 
на идеята за концепцията за CODP (фиг. 3) – въвеждане на 
теглене по цялото протежение на процеса преди точката на 
контакт с поръчката на клиента, а след нея – „тласкане, задви-
жено от клиента“, т. е.  – Constant Work In Progress/CONWIP 
[5]. Всъщност обаче нещата само привидно стоят по описания 
начин. Реално при този вариант самото звено, стоящо 
непосредствено преди CODP, не „смогва“ на потребностите от 
неговата продукция. Ето защо в този случай всички стъпки от 
методиката на TOC се изпълняват, докато това тясно място 
бъде „отпушено“. 

− Тясното място е след CODP 
При този вариант отново са възможни двете ситуации, 

описани при първия – фиг. 4: 
a) Ако тясното място ограничава работния поток в сте-

пен, която не намалява обслужването на клиентите, 
нещата се запазват и отново се спира до стъпка (3);  

b)  Ако „пропускателната способност“ на тясното място 
не е в състояние да задоволи търсенето, отново се из-
пълняват всички стъпки от TOC, докато се получи 
предната ситуация. 

3. Заключение 
Дискутираните тук технологично-организационни аспекти 

на осъществяваните производствени процеси – модулност, 
многовариантност и наличие на тесни места заемат осново-
полагащо място в процеса на вземане на решение за местополо-
жението на CODP. 
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Фиг. 2 Тясното място е преди CODP 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Фиг. 3 Тясното място съвпада с CODP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 4 Тясното място е след CODP 
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