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ОПТИМИЗИРАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ТОВАРОПОТОЦИ
В СНАБДИТЕЛНА ВЕРИГА

Гл. ас. Танка Милкова

В съвременната глобална икономика и формиралата се среда за „оцелява-
не на най-приспособените”, особено в днешните условия на разгърнала се све-
товна криза, все повече фирми преосмислят, реорганизират и преструктурират
своите дейности, за да достигнат конкурентни предимства. Снижаването на
разходите за производство, разпределение и транспортиране на продукцията,
при рационални стратегии за инвестиране, е сред фундаменталните цели, де-
терминирани от пазарната конкуренция, и необходимо условие за ефективна
предприемаческа дейност. Като необходим инструментариум за осигуряване
на конкурентното предимство на продукцията на пазара и за реализиране пе-
чалба от фирмите, участващи в нейното производство и предвижване към по-
требителите, все по-широко се утвърждава анализът на снабдителната верига,
свързан с оптимизирането на товаропотоците в нея. Смисълът на оптимизира-
нето на товаропотоците в снабдителната верига се свежда до това, от множе-
ството на възможните варианти да се определи възможно най-добрият при оп-
ределени критерии, с отчитане на съответни ограничителни условия. Това е
свързано с необходимостта от комплексно отчитане на основните фактори, вли-
яещи на формирането на плана за локализация и капацитета на звената на снаб-
дителната верига (социално-икономически условия); потребностите от произ-
веждана продукция; наличност от материални, човешки и други видове ресур-
си; условия за взаимозаменяемост на продукции, ресурси, технологични проце-
си и т.н.

Както е известно, „основната логистична задача е задачата за едновре-
менното определяне на броя и разположението на производителите, за избора
на доставчици, за определяне на броя и разположението на дистрибуционните
центрове, централни и регионални складове, търговци на едро и т.н.”1.

Основната цел на тази разработка е да се предложи еднопродуктов мно-
гоетапен модел2, с помощта на който да се направи опит за решаване на основ-
ната част от тази важна логистична задача, с което ще се осъществи и оптими-
зирането на товаропотоците в снабдителната верига.

1 Благоев, Бл. и др. Стопанска логистика. Издателство „Наука и икономика”, ИУ – Варна, 2009, с.
82.

2 Еднопродуктовият многоетапен икономико-математически модел е предназначен да оптимизира
товаропотоците в снабдителната верига на един продукт, като решенията за оптимално предвиж-
ване на материалните потоци се вземат на няколко последователни етапа.
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За постигане на така поставената цел е необходимо да бъдат решени след-
ните основни задачи, свързани с:

1. Определяне на целевата функция и ограничителните условия на едноп-
родуктов многоетапен модел за оптимизиране на товаропотоците в снаб-
дителната верига;

2. Демонстриране на ефекта от приложението на предложения икономико-
математически модел на примера на производство на бетон.

I. Постановка на еднопродуктовия многоетапен модел
за оптимизиране на товаропотоците в снабдителната верига

Необходимо е да се подчертае, че в редица научни разработки са предла-
гани математически модели за оптимизиране управлението на товаропотоците
в снабдителната верига. В някои от тях3 е използван математическият апарат
на Теория на масовото обслужване (ТМО) за формиране на функционален мо-
дел за управление на товаропотоците в снабдителна верига. Като основна сла-
бост на такъв подход бихме могли да посочим: трудности, породени от адапти-
рането на наличната информация за обосноваване на условията за прилагане на
резултатите от ТМО; не винаги изследваната снабдителна верига може да се
подаде на подобен вид моделиране; приемането, че входящият поток от заявки
„се разглежда като стационарен, ординарен и марковски” също е смущаващо;
не е убедително и приетото наготово (без обосновка) твърдение, че снабдява-
нето с „материални средства е случайна поредица от стационарни и нестацио-
нарни процеси, при които първите са със значителна продължителност, а втори-
те затихват бързо” и др.

В други изследвания4 от подобен характер се отдава предпочитание на
линейни математически модели от производствено-транспортен тип. С това се
цели да се използват наготово съществуващите методи за разрешаване на са-
мия модел. Наблюдават се и редица публикации, в които авторите отдават пред-
почитания на нелинейните математически модели, тъй като същите значител-
но по-адекватно отразяват връзките и зависимостите в изследваните системи5.

3 Банабакова, Ваня. Модели за оптимизационни логистични решения (на примера на Българската
армия). Сп. Икономически изследвания, 2004, кн. 3, с. 156.

4 Благоев, Бл. и др. Стопанска логистика. Цит. съч., с. 414. Подобен подход се наблюдава и в други
публикации: Бродецкий Г. Л. Моделирование логистических систем. Оптимальные решения в
условиях риска. М., Вершина, 2006, с. 376; Лукинский В. С. Модели и методы теории логисти-
ки. Питер, 2003, с. 175; Strategis Planning in Logistics and Transportation. Edited by J. Cooper.
London: Kogan Page, 1993, p. 280 и др.

5 Атанасов, Б, Пл. Илиев, Р. Николаев. Оптимизиране на производствено-стопанската дейност на
предприятието. Изд. „Наука и икономика”, Варна, 2010, с. 75; Атанасов, Б., Бл. Благоев. Мини-
мизиране на производствени и транспортни разходи. Годишник на ИУ – Варна, том 69, с. 27;
Казакевич, Д. М. Приближеные методы решения многопродуктовых производствено-транс-
портных задач отраслевого планирования, Экономика и математические методы. Том X, вып. 3,
1985, с. 518; Михалевич, В. С. и др. Оптимизационные производствено-транспортного планиро-
вание. Наука, М., 1986, с. 432 и др.
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Основна слабост при тези подходи е обективната трудност от допълнителната
потребност за разработване и предлагане на специални методи и съответства-
щи на тях алгоритми за реализация на самите модели. Като съществен недо-
статък също трябва да се отбележи неотчитането на съществуващата неопре-
деленост в движението на товаропотоците в снабдителните вериги.

Като има предвид изложеното до тук, с оглед постигане на поставената
цел и разрешаване на произтичащите от нея задачи, авторът отдава предпочи-
тание на конструирането на многоетапен модел за оптимизиране на товаропо-
тоците в снабдителната верига. С това се прави опит да се обвържат в единен
модел всички възможни връзки в отделните компоненти на самата верига. При
това самият модел има динамичен характер, което е добра предпоставка за
адаптиране на известни методи за неговото разрешаване. Нещо повече, напра-
вен е опит да се отчита вероятностният характер на някои от параметрите в
модела, което е предпоставка за неговата адекватност с реалните ситуации в
практиката. Известна евентуална слабост на предлагания модел е обстоятел-
ството, че той е приложим реално в практиката само за еднопродуктови това-
ри. Следва да се подчертае, че не представлява значима трудност моделът да
бъде разширен и трансформиран в многопродуктов многоетапен модел за оп-
тимизиране на товаропотоците в снабдителната верига. В тази посока са насо-
чени усилията на автора в бъдещите изследвания, но за съжаление за сега са
постигнати само някои частични резултати.

При съставянето на еднопродуктовия многоетапен модел за оптимизира-
не на товаропотоците в снабдителната верига за отправна точка е използвана
постановката на основната логистична задача. На тази база са въведени след-
ните означения:

i – индекс на действащо или проектирано за изграждане предприятие,
разглеждано като дистрибуционен център (i = 1,2,…,m);

j – индекс на потребителите на готовата продукция (j = 1,2,…,n);
α – индекс на варианти за допустими увеличения на мощностите на пред-

приятията (α = 1,2,…, β);
q – индекс на видовете използвани ресурси (q = 1,2,…,p);
r – индекс на базите (складове), в които са разположени ресурсите (r =

1,2,…,l);
B – съвкупен дефицит от готова продукция;
                        – допустими увеличения на мощностите на предприятието
                           в i-тия пункт на разположение;
α i – мощности на действащо предприятие в i-тия пункт на разположение;
b j – обем на търсенето на готова продукция от j-тия потребител, който

зависи от редица случайни фактори, зависещи най-вече от реализа-
цията на крайния продукт. Поради това търсенето ще бъде предста-
вено посредством равенството

)()2()1( ,...,, 
iii AAA

jjj bbb  0 ,
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където с    e означeна средната стойност на параметъра bj, а с Δbj – изменение
на параметъра, което се разглежда като случайна величина с възможност за
намиране на закони за разпределение във възможни интервали на изменение
                 на база статистически данни за определен период от време;

M r – наличност от q-тия вид ресурси в r-тия склад;
Q rq – същото, отнесено към готовата продукция;
Rq – обща потребност от q-тия вид ресурси;
λq – разходна норма на ресурси от q-ти вид за единица продукция;
E – нормативен коефициент за ефективност на инвестициите;
c ij – транспортни разходи по доставката на единица готова продукция

от i-тия производител до j-тия потребител;
c rq – разходи за обработка (товарене, складиране и др.) на ресурсите от

q-ти вид в r-та база;
c riq – транспортни разходи за превоза на единица ресурс от q-ти вид от r-

тия склад до i-тото предприятие.
Необходимо е да се намерят стойностите на променливите:
y i – увеличената мощност на предприятието в i-тия център;
x i – оптималната мощност на предприятието в i-тия център;
x ij – обем на доставката на готова продукция от i-тото предприятие до

j-тия потребител;
x riq – обем на доставката на ресурси от q-ти вид от r-тия склад до i-тото

предприятие.
Допълнително означаваме:
ci(xi) – себестойността на произвежданата продукция в i-тия център;
ki(y i) – инвестициите, насочени за увеличаване мощностите на i-тото пред-

приятие.
При така въведените означения икономико-математическият модел за

оптимизиране на товаропотоците за разглежданата снабдителна верига ще има
вида:

(1)

при ограничителни условия:

(2)
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Целевата функция (1) минимизира съвкупните приведени разходи по про-
изводството и превоза на всички видове ресурси и готовата продукция.

Ограничителните условия на предложения икономико-математически мо-
дел имат следната икономическа интерпретация:

* (2) отразяват разпределението на съвкупния обем от дефицит на готова
продукция между действащите и проектираните за изграждане пред-
приятия;

* (3) отчитат обстоятелството, че оптималните увеличения на мощнос-
тите на всяко предприятие се определят от предварително зададени до-
пустими увеличения;

* (4) показват, че задачата има смисъл само в условия, когато сумата от
максимално допустимите увеличения на мощностите на предприятията
превишава обема на съвкупния дефицит от готова продукция;

* (5) отчитат, че обемът на транспортираната продукция от действащите
и проектираните за изграждане предприятия не трябва да превишава
техните мощности;

* (6) гарантира, че обемът на транспортираната готова продукция задо-
волява потребностите от нея на всеки потребител;

* (7) показва, че обемът на транспортираните видове ресурси трябва да
задоволи потребностите на действащите и проектираните за изгражда-
не предприятия;

* (8) отчита, че обемът на извозваните ресурси не трябва да превишава
капацитетните възможности на складовете.

С оглед на това, да бъдат отчетени нелинейният характер на целевата
функция, дискретността (целочислеността) на променливите и невзаимозаме-
няемостта при използването на ресурсите, икономико-математическият модел
се разлага на следните взаимно свързани подмодели:
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* подмодел, като задача на динамичното оптимиране:

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

* подмодел на блок готова продукция:

(15)

(16)

(17)

(18)

Нека             е някакъв план на подмодела (15) – (18), намерен при
фиксирано значение на случайния вектор A0 = (b1,b2,…,bn), а K – множеството
от допустими планове на модела и 0  γ   1. Ще бъде дадено следното определе-
ние: планът X0 е устойчив в множеството от допустимите планове с надежд-
ност γ (γ-устойчив), ако вероятността за това, че X0 е допустим план на модела,
не е по-малък от γ, т.е. изпълнява се неравенството P(X0K)  γ за произволно
състояние на вектора  A0 = (b1,b2,…,bn). В частност при γ = 1, планът е устойчив.

Предлага се стохастичен подход за намиране плана на модела (15) – (18),
основаващ се на идея, предложена в монографията „Оптимизиране на произ-

водствено-стопанската дейност на предприятието”6. Означава се          и
тогава ограничителното условие (17) ще приеме вида:

Приема се, че βj е независима случайна величина с дисперсия      и нулева
средна. Това може лесно да се провери, като се изрази βj чрез    и Δbj и се
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6 Атанасов, Б, Пл. Илиев, Р. Николаев. Оптимизиране на производствено-стопанската дейност на
предприятието. Изд. „Наука и икономика”, Варна, 2010, с. 42.
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установява, че средната му стойност е нула. С Г = (γ1,γ2,...,γn) се означава век-
торът на надеждността за изпълнение на ограничението (17), като

Определението за γ-устойчивост на плана води до следната система не-
равенства

Въвежда се случайната величина

и се достига до системата

За възможността ефективно да бъде решена тази система относно еле-
ментите на матрицата              се предполага, че случайната величина Δbj има
нормално разпределение. Това предположение се прави, тъй като предлаганият
подход, както и редица други математически методи са изградени на базата на
такова предположение. Причината множество математически методи да се
изграждат на базата на това предположение се крие в обстоятелството, че най-
често срещаните в икономическата практика случайни величини се подчиняват
именно на закона за нормалното разпределение. При направеното предположе-
ние, че случайната величина Δbj има нормално разпределение, следва, че и
случайната величина vj(X) също има нормално разпределение. Като се използ-
ват известните формули от теория на вероятностите7 се достига до системата:

където

За   могат, в зависимост от конкретната ситуация, да се правят оценки,
които значително облекчават изчислителната процедура. За стойностите на фун-
кцията могат да се използват готови таблици8.

* подмодел на блокосигуреност с ресурси:
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7 Димитров, Д. Теория на вероятностите. Изд. „Наука и икономика”, Варна, 2006, с. 20.
8 Вж., например Кръстева, М. Статистически методи в качествения контрол. Изд. Наука и изку-

ство, 1975, с. 234-235.
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(20)

(21)

(22)

Първоначално се разрешава моделът (10) – (14), като за целта се решава
задачата на динамичното оптимиране. За целта се посочват действащите и
потенциално възможните пунктове за изграждане на нови предприятия.

В стълбовете се разполагат възможните увеличения на мощностите на пред-
приятията от нулева до максимално допустимата. В тази таблица също се запис-
ват числените стойности на функцията, задаващи производствените разходи и ин-
вестициите за съответните мощности на предприятията. Решаването на тази зада-
ча се осъществява с помощта на основното функционално уравнение на Белман9

където:
φi (xi) – оптималните производствени разходи за първите i предприятия;
fi(xi) – функцията, задаваща производствените разходи за i-тото предприятие;
φi–1 (x – xi) – оптималните производствени разходи при дефицит x – xi;
x– дефицит, който приема дискретни стойности от       до       ;
xi – търсената оптимална мощност на i-тото предприятие.
В резултат от разрешаването на модела (10) – (14) (от гледна точка на

минимални съвкупни приведени производствени и инвестиционни разходи), се
определят оптималните мощности на предприятията в различните пунктове от
снабдителната верига.

На следващия етап се разрешава моделът (15) – (18) за намерените вече
стойности на xi. Решението на този модел лесно се намира, като за целта се
прилага някой от известните методи за решаване на транспортната задача.

Моделът (19) – (22) представя транспортно-производствената задача, за
която също са известни методи за нейното решаване10.
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9 Спиридонов, В. Динамично оптимиране. Наука и изкуство, С., 1978, с. 35.
1 0 Казакевич Д. М. Приближеные методы решения многопродуктовых производствено-транспор-

тных задач отраслевого планирования. Цит. съч., с. 473-479.
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II. Приложение на предложения еднопродуктов многоетапен
икономико-математически модел на примера

на производство на бетон

Бетонът е композитен строителен материал, получен в резултат от втвърдя-
ването на смес от цимент, вода, пясък, едър добавъчен материал (трошен камък
или речен чакъл), а в някои случаи химични и/или минерални добавки. Произ-
водството на бетон се извършва в съответствие с БДС EN 206-1/NA:200811 в
сила от 20.06.2011 год. Това национално приложение допълва БДС EN 206-1:2002,
който въвежда EN 206-1:2000 и определя условията за прилагане на БДС EN
206-1:2002 на територията на България. Този документ е разработен с участие-
то на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори” на базата на националния практически опит
при проектиране и изпълнение на бетонни и стоманобетонни конструкции и е
съобразен с климатичните условия на страната. Произвеждат се различни кла-
сове бетон (по якост на натиск, по якост на опън, по мразоустойчивост на бето-
на, по водонепропускливост на бетона), които се избират в зависимост от вида
на конструкцията и условията на експлоатация. Например, за един от най-из-
ползваните класове бетони – клас Б20, при проверка на якостта на натиск на
бетона, приблизително 95% от резултатите трябва да са по високи от 20 МРа.
Разходните норми за производство на един м3 от този клас бетон по БДС са:
цимент – 415 кг; чакъл – 1140 кг; пясък – 585 кг и вода – 185 кг. Водата, която
се използва за направата на бетонните смеси трябва също да отговаря на изис-
кванията на БДС EN 206-1/NA:2008. Счита се, че питейната вода от канализа-
цията отговаря на тези критерии и може да се използва за това производство.
Поради това водата няма да се разглежда като ресурс, който се нуждае от
складиране, а ще бъде включена към производствените разходи.

За да може да се демонстрира положителният ефект от приложението на
предложения еднопродуктов многоетапен модел, са направени предварителни
проучвания, събрани и обобщени са статистически данни за търсенето на бе-
тон, осреднени са стойностите на транспортни разходи за превоз на суровини и
на готова продукция, определени са съвкупните производствени и инвестицион-
ни разходи за изграждане на нови бетонови възли, в зависимост от възможните
производствени мощности12. На тази база са определени:

* броят m = 4 на действащите и проектираните за изграждане бетонови
възли;

* броят n = 5 на потребителите на бетон, като обемите на търсенето са
съответно b1 = 45 м3, b2 =30 м3, b3 = 60 м3, b4 = 40 м3 и b5 = 45 м3;

* мощностите на действащите бетонови възли – α1 = 30 м3/час;
* прогнозна потребност на готова продукция –220 м3 (190 м3 дефицит);

1 1 Информацията за необходимите ресурси и технологията на производство на бетон е съобразена
с БДС, като е цитиран интернет сайтът http://www.bds-bg.org.

1 2 При събирането и обработването на необходимите данни за приложение на предложения едноп-
родуктов многоетапен икономико-математически модел за оптимизиране на товаропотоците в
снабдителната верига на бетон е използвана информация от фирма „Девня Трейд” ООД.
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* проектна мощност на една технологична линия – 20 м3/час,
220,...,20,0,...,, )()2()1( 

iii AAA = 0,20,…,220 м3/час, т.е. β = 12;
* първите два вида ресурси, необходими за производството на бетон (чакъл

и пясък) са разположени в 3 склада, съответно с наличности, приведени

към готова продукция

* третият вид ресурс, необходим за производството на бетон (цимент) е
разположен в 2 складови бази, всяка от които има мощност, приведена

към готова продукция

По-пълна представа за снабдителната верига на разгледания продукт може
да се добие от следната графика (фиг. 1).

Фиг. 1. Снабдителна верига на бетон

* съвкупните приведени производствени и инвестиционни разходи, в зави-
симост от възможните производствени мощности fi(xi) = ci(xi) + Eki(yi),
изчислени в хил. лв. (табл. 1);
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Таблица 1

Съвкупните приведени производствени и инвестиционни разходи

* транспортните разходи за превоза на единица готова продукция от i -тоо
предприятие до j-ти потребител – cij изразени в лева за куб. м14 (табл. 2);

Таблица 2

Транспортни разходи за превоз на готова продукция

* сумарните текущи разходи по съхранението и доставката на ресурсите
от всеки склад до всяко предприятие – crq + criq, изчислени в лева за тон
(табл. 3 и табл. 4):

Таблица 3

Складове за чакъл и пясък

)()1( ... 
ii AA

)( ii xf
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

)( 11 xf 0 0 160 200 280 М13 М М М М М М
)( 22 xf 0 170 200 250 320 400 480 570 650 720 800 880
)( 33 xf 0 160 180 240 300 420 500 600 М М М М

)( 44 xf 0 180 210 260 290 380 М М М М М М

j
i

1 2 3 4 5

1 50 20 70 60 50
2 30 60 50 30 40
3 40 30 40 80 20
4 50 40 60 50 30

Предпр.
Склад 1 2 3 4

1 9 6 3 12
2 15 12 15 9
3 3 9 9 6

1 3 Наличието на величината М, като стойност на съвкупните производствени и инвестиционни
разходи показва, че изграждането на съответния обект, със съответна производствена мощност е
невъзможно или нецелесъобразно.

1 4 Стойностите са осреднени, тъй като зависят от обема на транспортираната готова продукция.
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Таблица 4

Складове за цимент

Таблица 5

Оптимален план на подмодела на задачата
на динамичното оптимиране

От табл. 5 се вижда, че при прогнозирана потребност от готова продукция
в обем от 220 м3, големината на минимално приведените производствени и ин-
вестиционни разходи е f4(x4) = 770 хил. лв. На тези разходи съответства следни-
ят вариант от оптимални мощности: x1 = 20 м3, x2 = 120 м3, x3 = 0 м3, x4 = 80 м3,
т.е. това означава, че действащият бетонов възел трябва да се използва с капа-
цитет 20 м3, въпреки, че максималната му мощност е 30 м3; вторият проекти-
ран за изграждане бетонов възел трябва да има максимален капаците 120 м3;
третият – да не се изгражда, а четвъртият бетонов възел да е с капацитет 80
м3. Не е трудно да се направи изводът, че намерените мощности и пунктове на
производство удовлетворяват всички ограничителни условия на задачата на
динамичното оптимизиране и водят до минимална стойност на целевата функ-
ция (10). Проверката се осъществява, като се сумират елементите от табл. 5,
разположени при пресичането на номерата на предприятията и техните опти-
мални мощности, т.е. 0 + 480 + 0 + 290 = 770 хил. лв.

Предпр.
Склад 1 2 3 4

1 12 3 6 15
2 6 9 12 3

)( ii xg ,
)( ii xf

)(xxi

)()1( ... 
ii AA

)(
)(

11

11

xf

xg


)( 22 xf )( 22 xg )(2 xx )( 33 xf )( 33 xg )(3 xx )( 44 xf )( 44 xg )(4 xx

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20 0 170 0 0 160 0 0 180 0 0
3 40 160 200 160 0 180 160 0;20 210 160 0
4 60 200 250 200 0;40 240 180 40 260 180 0
5 80 280 320 250 60 300 240 60 290 240 0
6 100 М 400 320 80 420 300 80 380 290 80
7 120 М 480 400 100 500 400 0 М 380 100
8 140 М 570 480 120 600 480 0 М 470 80
9 160 М 650 570 140 М 550 80 М 550 0
10 180 М 720 650 160 М 620 80 М 620 0;100
11 200 М 800 720 180 М 700 80 М 680 100
12 220 М 880 800 200 М 780 80 М 770 80

ia 201 a 1202 a 03 a 804 a
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Получените мощности се поставят в стълба на наличностите в транспор-
тната таблица на готовата продукция и в стълба на производствено-транспорт-
ната таблица на ресурсното осигуряване. Решението на задачите за тези таб-
лици се осъществява по някои от известните методи15. Оптималните решения
са приведени в табл. 6, табл. 7 и табл. 8.

Таблица 6

Оптимален план на подмодел на блок готова продукция

Таблица 7

Оптимален план на подмодел блокосигуреност с ресурси
от първи и втори вид

j
i

1 2 3 4 5 iii yax 

1 50 20
20

70 60 50 20

2 30
45

60 50
35

30
40

40 120

3 40 30 40 80 20 0

4 50 40
10

60
25

50 30
45 80

jb 45 30 60 40 45

j
i

1 2 3 4 Фиктивен
стълб 2,1

rM

1 9 6
120

3 12 0
380 500

2 15 12 15 9
30

0
70 100

3 3
20

9 9 6
50

0 70

ix 20 120 0 80 450

1 5 Атанасов, Б. и др. Оптимизационни методи. Издателство „Наука и икономика”, Икономически
университет – Варна, 2006, с. 207.
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Таблица 8

Оптимален план на подмодел блокосигуреност
с ресурси от трети вид

Оптималните планове на превозите, получени в резултат на решаването на
тези задачи, се умножават по съответните разходи за транспортиране, събират
се за всички таблици (табл. 6, табл. 7 и табл. 8) за всяко предприятие и получе-
ните суми се прибавят към стойностите на функцията на задачата на динамич-
ното оптимиране, съответстващи на производствените обекти и мощностите на
предприятията, получени след първата итерация.

Например, за първото предприятие са намерени: транспортните разходи за
превоза на готовата продукция до потребителите са равни на 20 х 20 = 400 лв;
разходите по съхранението и превоза на първите два вида ресурси са 20 х 3 = 60
лв; разходите по съхранението на третия вид ресурси са 20 х 6 = 120 лв; съвкуп-
ните приведени производствено-транспортни разходи са 400 + 60 + 120 = 580 лв.

Аналогично се пресмятат съвкупните приведени производствено-транс-
портни разходи за:

– второто предприятие: 480 000 + (4300 + 720 + 360) = 485 380 лв.
– четвъртото предприятие: 290 000 + (3250 + 570 + 240) = 294 060 лв.
По такъв начин, преди следващата стъпка таблицата на задачата на дина-

мичното оптимиране ще приеме вида:

Таблица 9

Съвкупните приведени производствени и инвестиционни разходи,
в зависимост от възможните производствени мощности (в хил. лв)

j
i

1 2 3 4 Фиктивен
стълб 3

rM

1 12 3
120

6 15 0
680 800

2 6
20

9 12 3
80

0
100 200

ix 20 120 0 80 780

)()1( ... 
ii AA

)( ii xf
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

)( 11 xf 0 0,58 160 200 280 М М М М М М М
)( 22 xf 0 170 200 250 320 400 485,38 570 650 720 800 880
)( 33 xf 0 160 180 240 300 420 500 600 М М М М

)( 44 xf 0 180 210 260 294,06 380 М М М М М М
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На този етап икономическа наука е немислима без използването на мате-
матически модели, разработени за проверка или илюстрация на хипотези, и в
крайна сметка за получаване на някакъв ефект. В подкрепа на това, може да се
посочи мнението на К. Миркович: „Необходимостта от математическото мо-
делиране на настоящия етап от историческото развитие произтича от изключи-
телната сложност на количествените зависимости и на качествените съотно-
шения в икономиката на различните равнища на нейната организация, сложност,
която се разширява и задълбочава в условията на съвременната техническа и
технологична революция. Това налага използването на адекватен инструмента-
риум, какъвто е този на математическото моделиране”16.

Постановката и решението на задачата за оптимизиране на товаропотоци-
те в снабдителната верига дава възможност да се определи: капацитетът и
специализацията на новите обекти или в отделни случаи закриването на дей-
стващи такива; икономическата целесъобразност на бъдещата експлоатация;
икономическата ефективност на варианта на строителство при новите обекти;
потребността от инвестиции (и други видове ресурси) и разпределението им
между обектите; транспортните комуникации (направлението и обемите на пре-
возите на суровини, материали, полуфабрикати и готова продукция).

OPTIMIZING THE  MANAGEMENT  OF  FREIGHT  FLOWS IN THE  SUPPLY  CHAIN

Chief  Assist.  Prof.  Tanka  Milkova

Abstract

In the present article there is discussed the possibility for optimizing the management of
freight flows in the supply chain, which is a prerequisite for ensuring the competitive advantage
of the firm. There has been designed a suitable single-product multistage model and has been
demonstrated the positive effect of its use in the activity of concrete work centres and the
supply chain of concrete. This model provides the opportunity to determine the capacity and
specialization of new sites or in certain cases the closing of functioning sites, the economic
expedience of future operation, the economic effectiveness of the type of construction at the
new sites, the need for investments and the allocation of the latter among the sites, as well as
transport communications.

1 6 Цит. по Миркович, К. Икономическата система. Тракия – М, С., 2008, с. 265.
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ОПТИМИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  ГРУЗОПОТОКОМ  В  ЦЕПОЧКЕ  СНАБЖЕНИЯ

Гл.  асс.  Танка Милкова

Резюме

В предлагаемой статье рассматривается возможность оптимизации управления
грузопотоком в цепочке снабжения, что является предпосылкой обеспечения конкурен-
тного преимущества фирм. Сконструирована подходящая однопродуктовая многоэтап-
ная модель и продемонстрирован положительный эффект ее применения в деятельности
бетонных узлов и цепи снабжения бетоном. Эта модель дает возможность определить
мощность и направление специализации новых объектов или в отдельных случаях необ-
ходимость закрытия действующих объектов, экономическую целесообразность будущей
эксплуатации, экономическую эффективность варианта строительства новых объектов,
необходимость в инвестициях и их распределение по объектам, а также и транспортные
коммуникации.


