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НИВО НА НАДЕЖДНОСТ ПРИ ФОРМИРАНЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Ас. Велина Йорданова

Въведение

Развитието на съвременната пазарна икономика се характеризира със зна-
чително усложняване на взаимоотношенията между стопанските субекти. Това
определя необходимостта от търсенето на различни способи и средства за по-
вишаване на вероятността за правилно вземане на решения, свързани с управ-
лението на предприятието. Ефективността от стопанската дейност на строи-
телното предприятие се намира в тясна взаимна връзка с добре формираната и
надеждна производствена програма, която е в основата на осигуряването на
икономическа устойчивост1 и стабилност на предприятието.

Особено значение в условията на пазарно стопанство има търсенето на
възможности за повишаване надеждността на производствената програма, във
връзка с което при определяне на производствените мощности на строителните
организации е необходимо да се отчита въздействието на случайни фактори на
ниво използване на човешки и технически ресурси.

Целта, която си поставяме в това изследване е да се предложи икономико-
математически модел за оценка нивото на надеждност при формиране на про-
изводствената програма на строителното предприятие.

За постигането на тази цел е необходимо да бъдат решени следните задачи:
1. Посочване особеностите на производствената програма на строително-

то предприятие.
2. Извеждане на аналитични показатели за отчитане на надеждността на

производствената програма.
3. Съставяне на икономико-математически модел за оценка на нивото на

надеждност при формиране на производствената програма на строителното
предприятие.

Защитава се тезата, че производствената програма заема централно мяс-
то в управлението на строителното предприятие и отчитането на надеждността
й има съществено значение за неговото ефективно функциониране.
1 За целите на това изследване приемаме, че икономическата устойчивост на строителното пред-

приятие може да се характеризира като гарантиране на неговата печеливша производствено-
стопанска дейност чрез повишаване ефективността на използваните производствени ресурси и
управление на производството, доброто финансово състояние, устойчивото развитие на мощно-
стите на предприятието и социалното развитие на колектива при самофинансиране в условията
на динамична външна среда.
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1. Особености на производствената програма
на строителното предприятие

Един от съществените фактори за ефективна производствено-стопанска
дейност на всяко предприятие е усъвършенстването на бизнес планирането.
Важно и основно направление на това усъвършенстване е разработването на
обоснована производствена програма на предприятието. Производствената про-
грама е определящ фактор от бизнесплана на предприятието. Тя има решаваща
роля при определяне насоките на развитието на производството на предприяти-
ето, обема, вида и качеството на произвежданата продукция.

Строителното производство включва в себе си:
- процесите на производство на строително-монтажни работи на строи-

телните обекти;
- процесите на изработване на строителни изделия, полуфабрикати, мон-

тажни възли в допълнителни производства на строителните предприятия;
- производствено обслужване на процесите на производството на строи-

телно-монтажните работи и изработването на изделия, полуфабрикати,
монтажни възли в допълнителните производства (придобиване и дос-
тавка на строителни конструкции, материали, суровини, хоризонтален и
вертикален транспорт за строителни конструкции и материали на строи-
телните площадки, работа по организация и поддържане на строителни-
те площадки, организация и управление на строителното производство и
т.н.).

Затова при формирането на производствената програма на строителното
предприятие в качеството на компоненти следва да се разглеждат и отчитат:

- процесите на производството на строително-монтажните работи;
- производствените процеси при изработване на строителните конструк-

ции и изделия, полуфабрикати, монтажни възли в допълнителните произ-
водства;

- производствените процеси за обслужване, както на самото производ-
ство, така и на строителното предприятие.

Производствената програма следва да се възприема като основен раздел
и документ на бизнесплана и „представлява задание за обема на строително-
монтажните работи, вида на сградите и съоръженията (списък на строителните
обекти) и срока за въвеждане в действие на обектите, възлагано на строител-
ното предприятие (главен строител) за даден планов период”2.

Но като разглеждаме процеса на използването на производствените ре-
сурси при създаването на строителната продукция е необходимо да се има пред-
вид обстоятелството, че значително влияние върху степента на тяхното изпол-
зване при изпълнението на строително-монтажните работи оказват проектно-
конструктивните решения на строящите се сгради и съоръжения. Не е необхо-

2 Димитров, Г. Организация и планиране на дейността на строителното предприятие. Варна;
Книгоиздателство „Георги Бакалов”, 1987, с. 249.
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димо да се обосноваваме, че, първо, за различни проектни решения на едни и
същи конструктивни елементи отговарят различни разходи на труд, материали,
енергия, време за работа на строителната механизация и, второ, далеч не всич-
ки прилагани проектно-конструктивни решения за елементите на сградите и
съоръженията са технологично изпълними и икономични в плана на производ-
ствената програма. Поради това, при разработването на производствената про-
грама следва да се отчита рационалността на проектно-конструктивните реше-
ния за сградите и съоръженията, изготвянето и прилагането на по-малко ресур-
соемки строителни конструкции.

Ето защо, определено считаме за важна особеност на производствената
програма на строителните предприятия стремежът да се обхване в пълен обем
целият цикъл от създаването до въвеждането в експлоатация на готовите стро-
ителни обекти: инвестиции – закупуване (отчуждаване) на терени (участъци) за
строителство – проектиране – строителство – въвеждане в експлоатация – ре-
ализация (продажба) на готовите обекти.

Друга особеност, която следва да се отчита при съставянето на производ-
ствената програма на такъв род инвестиционно-строителни структури се изра-
зява в тяхното евентуално интегриране с други подобни организации, участва-
щи във финансирането, проектирането, материално-техническото осигуряване
на строително-монтажните работи, изпълнението на строителното производство
(евентуално като подизпълнители) и реализацията на готовия обект. Това нала-
га разглеждането на строителното предприятие като системно формирование
на въздействащи звена за постигане на основната цел – създаване в кратки
срокове и при оптимални разходи на финансови, материални и човешки ресурси
на готова строителна продукция (ефективно функциониращ обект за социално-
битово или промишлено предназначение) и нейната реализация на пазара на
недвижимата собственост, разглеждан „като система от икономически и прав-
ни отношения, възникващи на основата на взаимодействия на стоково и парич-
но обръщение”3.

Трябва да отбележим, че производствената програма на строителното
предприятие се отличава с това, че резултатът от нейното изпълнение (строи-
телната продукция) е непосредствено свързан със земята. Следователно, не-
подвижността на строителното производство обуславя подвижността на строи-
телния процес. Това налага мобилност на всички ресурси (материали, труд,
механизация), поточна организация на строителното производство, целесъоб-
разно изнасяне на някои строителни процеси извън строителната площадка, опе-
ративно планиране на доставките, рационално използване на механизацията при
изпълнението на производствената програма.

Тъй като процесите на строителното производство са достатъчно много-
странни и многоаспектни, като потвърждението на изложеното по-горе, то едва
ли съдържанието и качеството на производствената програма следва да се
оформи с наличието само на няколко показателя. За целта, по наше мнение, е
3 Калинков, К. Недвижима собственост. Варна: Геа-принт, 2007, с. 356.
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необходима система от показатели, позволяваща планиране нивото на строи-
телното производство за всички негови компоненти.

При съставянето на производствената програма на строителното пред-
приятие, с оглед повишаване системата на използване на производствените ре-
сурси, могат да бъдат изведени следните по-важни показатели за различните
фази от жизнения цикъл на обекта на строителството (табл. 1).

Таблица 1

Фази и показатели за разработване на производствената програма

Следва да се отбележи, че за количествена оценка на показателите, отра-
зяващи динамиката на процесите на строителното производство са известни и
други показатели4, по-конкретно такива като степен на изпълнение на производ-
ствените норми (разходи на труд), фондовъоръженост на строителните органи-
зации, механовъоръженост на труда, показатели за използване на строителната
механизация по време, мощности и производителности, показатели за рацио-
нална подготовка на строителната площадка и т.н. Същите до голяма степен
биха могли да се използват и за оценка на интензификацията на строителното
производство след реализацията на производствената програма.

При разработката на производствената програма на строителните пред-
приятия следва да се вземат под внимание още:

- фактическите резултати от изпълнението на производствената програ-
ма от страна на предприятието за предходни периоди;

- информация за обема на продадени готови строителни обекти за пред-
ходни периоди;

4 За подробности вж. Димитров, Г., Пл. Илиев, Ив. Желев. Управление на строителното предприя-
тие. Варна: Наука и икономика, 1997, с. 289.

Фази Показатели

Икономическо обосноваване и
проектиране на обекта

Проектносметна стойност на обекта
Ресурсоемкост на обекта
Експлоатационни разходи

Подготовка на строителството Разходи за подготовка на строителството

Строителство и монтаж на
оборудването

Разходи за строителството
Продължителност на строителството и монтажа
Качество на строителството

Завършване на строителния обект
Финансов резултат
Разходи за реализация на строителната продукция
Рентабилност на разходите

Експлоатация Финансов резултат

Модернизация Разходи за обновление
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- прогнoзни данни за търсене на предлаганата строителна продукция от
страна на предприятието;

- забележки по качеството на извършваните строително-монтажни рабо-
ти и готовата продукция (по номенклатура и асортимент);

- пресмятане на наличните производствени мощности на предприятието
и неговите структурни подразделения;

- набелязване на мероприятия по обновяване на строителната продукция,
повишаване нейното качество и снижаване на производствените разхо-
ди, модернизация на строителните обекти, техническо превъоръжаване
на строителната механизация, реконструкция на производствените про-
цеси и др.

Една добре разработена и конструирана производствена програма на стро-
ителното предприятие следва точно да определи:

- какви видове строителни продукции (сгради и съоръжения) и в какъв
обем е необходимо да произвежда;

- сроковете за завършване на строителните обекти и тяхното предаване
за експлоатация;

- възможностите на предприятието да извършва допълнителни строител-
но-монтажни работи в случай на възникнали непредвидени поръчки;

- нивото и системата за качеството на извършваните строително-мон-
тажни дейности;

- обемите на необходимите ресурси и механизация за извършване на стро-
ителните процеси и системата за тяхното придобиване;

- възможности за консервиране на строителните обекти или прекратява-
не на тяхното изграждане и др.

В заключение от тази част на изследването следва да отбележим, че из-
ведените особености на производствената програма на строителните предпри-
ятия не изчерпват богатата гама от такива за различни частни случай. По наше
мнение, тези особености са характерни за по-голямата част от производстве-
ните програми на предприятията от сектора строителство.

2. Надеждност на производствената програма
на строителното предприятие

В условията на конкуренция, важна стратегия5 на строителното предприя-
тие се явява осигуряването на надеждна производствена програма. За надежд-
на приемаме тази програма, която осигурява необходимите суровини, материа-
ли, горива, енергия, човешки, икономически, финансови и други ресурси за пери-
ода на нейното изпълнение за отделните строителни обекти и на предприятието
като цяло. За осигуряване на тази надеждност е необходимо на предварителния
етап при нейното разработване да се проучат и прогнозират потребностите на

5 Тук под стратегия разбираме обобщен модел от действия, необходими за постигане на поставени-
те цели в производствената програма по пътя на координация на производствените мощности и
рационалното разпределение на ресурсите на строителното предприятие.
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пазарите и по този начин производствената програма да бъде пазарно ориенти-
рана и да отговаря на въпроса за търсенето на пазара и потребностите на кли-
ентите. Следователно, надеждността на производствената програма е този
съществен фактор, който осигурява повишено равнище на използване на сред-
ствата и предметите на труда, на неговата производителност, на качеството и
ефективността на строително-монтажните дейности и на дейността на пред-
приятието като цяло.

За формиране на надеждна производствена програма на строителното пред-
приятие е наложително да се отчитат особеностите на строително-монтажните
дейности, свързани с неподвижността на продукцията и разпокъсаността на
строителните обекти, индивидуалният характер, неповторяемостта на строи-
телния производствен процес и строителната продукция, голямата продължи-
телност на самия производствен процес и т.н. Един от възможните подходи за
решаване на проблема с надеждността на производствената програма се състои
във формирането на система от аналитични показатели за оценка на управлени-
ето на бизнеспроцесите6 на строителното предприятие.

Анализът на теорията и практиката на управление на икономическите си-
стеми7, изследването на специфичните особености на строителните предприя-
тия и строителното производство позволява да се направи изводът, че за раз-
глеждания случай системата от показатели е целесъобразно да се структурира
по следния начин:

- управление на предприятието като цяло;
- управление на видовете дейности;
- управление на функционалните подсистеми на предприятието;
- управление на жизнените цикли на обектите на строителството.
Оценката на дейността на строителното предприятие като цялостна струк-

тура би следвало да бъде ориентирана към следващите показатели: рентабил-
ност на разходите, чисти активи, коефициент на реинвестиране, придобита до-
бавена стойност от предприятието, финансов резултат.

Всички пресметнати показатели се сравняват с показателите за базовия
период на производствената програма и се правят изводи за достатъчната й
надеждност. Без да имаме претенциите за изчерпателност, бихме могли да пре-
поръчаме за показатели за анализ на резултатите от отделните видове дейнос-
ти тези, които са изложени в табл. 2.

6 Бизнеспроцесите се възприемат като съвкупност от взаимно свързани видове дейности, които
използват ресурси и ги превръщат в продукция, ценна за потребителя в рамките на организаци-
онните структури, отразяващи функционалните връзки и отношения. Барканов, А. С. Совер-
шенствование бизнес-процессов деятельности строительных организаций. Эстроителства, 2005,
№3.

7 Шимко, П. Д. Оптимальное управление экономическими системами. Санкт-Петербург: Изда-
тельский дом „Бизнес-пресса”, 2004.
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Таблица 2

Примерни аналитични показатели

В това изследване считаме за редно да акцентираме на факта, че неопре-
делеността е съществен момент на бизнес-процеса, която се характеризира с
дисбаланс на търговските, производствените и финансовите цели на строител-
ното предприятие. Следователно, върху системата от аналитични показатели
за оценка на управлението на бизнес-процесите, а от там и върху надеждността
на производствената програма оказват влияние случайни фактори, което налага
необходимостта да насочим нашето внимание към тяхното отчитане.

Анализът на производствените дейности на строителното предприятие
показва, че цялостното въздействие на случайни фактори при най-разнообраз-
ното им съчетание и тяхната различна природа в крайна сметка води до откло-
нение на фактическата продължителност на изпълняваните дейности и реални-
те разходи на ресурси за тяхното изпълнение от значенията, приети в изходните
планове и графици. Ако е възможно да се предскажат отклоненията от факти-
ческите параметри на работите от заплануваните, в резултат от съвкупното
въздействие на случайните фактори и количествената им оценка, то се създава
възможност да се отчете вероятностният характер на строителните дейности.

Пресмятането на вероятностите за безотказно изпълнение на някои стро-
ителни процеси е свързано със значителни трудности при тяхното изчисление и
може да бъде осъществено само за някои, предварително избрани, периоди от
време. При следващото използване на вероятностите за безотказна работа на
строителното предприятие е целесъобразно да се апроксимират някои техни
таблични стойности с предварително добре подбрани функции8. Самата форма
на апроксимиращите функции, които са в основата на иконометричните изслед-
вания, следва да бъдат в логическо съответствие с презумпцията за рационал-

8 Вж. напр. Вентцель, Е. С. Исследование операций. М., Советское радио, 1972, с. 372.

Направления в дейностите Показатели

Проектиране

Срок за покриване на разходите по проекта
Относителна ресурсоемкост на проектираните
обекти (по основни видове ресурси)
Рентабилност на инвестициите

Строителство
Разходи за строителството на обекти
Рентабилност на разходите
Фактическа продължителност на строителството

Производство на материали и
конструкции

Разходи за производство на продукции
Рентабилност на разходите

Експлоатация на обектите Експлоатационни разходи
Рентабилност на разходите
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ност на строителното предприятие, за последователност и ефективност в него-
вите действия. Накратко, иконометричните изследвания, както и „чисто” тео-
ретичните икономически анализи се базират на анализи на статистически дан-
ни за изучаваните човешки и технически ресурси. Тук следва да се отбележи,
че емпиричните значения до голяма степен потвърждават влиянието на слу-
чайните фактори и отчитането на допуснатите грешки, възникващи при използ-
ването на тези значения, е твърде сложно. По-нататък е направен опит, въз
основа на функционалната зависимост между показателите на използваните
производствени ресурси и производствени мощности,9 да се отчете влиянието
на случайните фактори, което води до снижаване на ефективността от дадени-
те ресурси. Реалната величина на производствените мощности PRm в края на
определен базисен период, като се вземе предвид от обемът на изпълнените
строително-монтажни работи за предходни периоди и се отчита ефективността
от използването на човешките и техническите ресурси и изменението на струк-
турата на работа за планирания период може да се определи по формулата10:

(1)

където:
Vf  e обемът на строително-монтажна работа, изпълнена със собствени

сили от предприятието за базисната година, в хил. лв.;
Dt – делът на механизирано изпълнената работа в общия обем на факти-

чески изпълнените строително-монтажни работи, в относителна единица;
KtKch – коефициенти, определящи използванетоq съответно на техническите

и човешките ресурси, които са на разположение в строителното предприятие.
Значенията на Vf и Dt от формулата следва да се разглеждат като детер-

минирани величини, чиито стойности могат да бъдат определени на база от-
четни данни. По отношение на значенията на Kt и Kch следва да се отбележи, че
те представляват вероятностни величини, обусловени от въздействието на
вътрешни и външни дестабилизиращи фактори върху нивото на използване, как-
то на техническите, така и на човешките ресурси. Това означава, че величина-
та на производствената мощност като функция от Kt и Kch също е случайна
величина и за нейното определяне следва да се познава функцията на разпреде-
ление на дадените коефициенти.

Коефициентите Kt и Kch могат да приемат различни значения, следовател-
но, по определение те са случайни величини11. Като се знае законът за разпре-
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9 Под производствени мощности се разбира обемът на строително-монтажните работи, който
предприятието може да изпълни със собствени сили за определен период от време при възможно
най-рационално използване на човешките ресурси, строителните машини и механизми.

1 0 Формулата е адаптирана и разширена по изложените оценки в статията: Серов, В. М., Б. А.
Фурман, Т. Б. Никанорова. Оценка условия и эффективности интенсифинации строительного
производство. //Экономика строительства.- 2004, №10, с. 15.

1 1 Димитров, Д. Теория на вероятностите и математическа статистика. Варна: Наука и икономика,
2009, с. 47.
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деление на случайните величини, могат да се намерят техните функции на раз-
пределение, посредством които е възможно да се определят всички възможни
значения на Kt и Kch и вероятностите за тяхното достигане.

Нека предположим за определеност, че вероятностите P(t) могат да бъдат
пресметнати за стойности на аргумента, кратни на t, т.е. tk = kt, където tk е
времето, през което не се наблюдава прекъсване на строително-монтажни про-
цеси под въздействието на случайни фактори, k = 1n. За по-кратко означение
нека P(tk) = pk. Като възможност за апроксимиране на тези вероятности нека се
използва формулата

в която параметърът λ е известен, а величините α и β следва да бъдат определе-
ни от условието, съгласно което множеството от значенията tk = kt при k = 1n
осигурява минимума на максималното отклонение на ln pk от lnφ(tk), т.е.

(2)

За опростяване могат да бъдат въведени означенията bk = ln pk + λt, x1 = αt,
x2 = βt2. Тогава (2) ще приеме следния вид:

По този начин задачата за намиране на величините α и β може да бъде
представена като задача на линейното оптимиране:

Да се намери минимумът на линейната форма

(3)

при ограничения

(4)

Така например, при k = 4 системата ограничения ще има вида:

(5)

Тук следва да се отбележи, че неравенствата при k = 1, т.е. x3  –b1 и x3 b1
не са причислени към системата (5), тъй като b1 = 0 и реално те съвпадат с
изискването за неотрицателност.
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За решаването на новополучената задача на линейното оптимиране е це-
лесъобразно да се използва нейната дуална, която за конкретния случай ще има
вида:

(6)

при условия

(7)

За решаване на задачата (6)-(7) е достатъчно да се въведат допълнител-
ни неотрицателни променливи, които ще изпълняват и функцията на базисни
такива.

Тъй като планираната производствена мощност представлява стохастич-
на величина, следва да се използват вероятностите (нивото на надеждност) за
изпълнение на производствената програма. В зависимост от този показател,
при използване функциите на разпределение, се определя нейната величина, ко-
ято следва да се използва при следващите пресмятания. Тук следва да се отбе-
лежи, че на практика при планирането може да се решава и обратната задача –
определяне надеждността за изпълнение на производствената програма, в за-
висимост от задаваните вероятностни величини Kt и Kch.

Заключение

Ефективността от стопанската дейност на строителното предприятие се
намира в тясна връзка с добре формираната производствена програма. Тя е
основният и най-важен раздел на бизнесплана на строителното предприятие и
поради това считаме за необходимо при нейното формиране да се отчита ниво-
то на надеждност, което ще осигури постигането на пропорционалност и коорди-
ниране на мощностите и рационално използване на наличните ресурси. Във
връзка с това важен момент при отчитане на надеждността е неопределеност-
та, която оказва пряко влияние върху заложените цели. Множеството от слу-
чайни фактори водят до отклонения, които понижават надеждността и поради
тази причина трябва да се търсят пътища за тяхното предсказване и отчитане
при формирането на производствената програма.

645342342312)(:max ybybybybybybYG 
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LEVEL  OF  RELIABILITY  IN  THE  FORMATION  OF  A PRODUCTION
 SCHEDULE  FOR  THE  CONSTRUCTION  ENTERPRISE

Assist.  Prof.  Velina  Yordanova

Abstract

A reliable production schedule is an important prerequisite for the achievement of good
economic results on the part of the construction enterprise and for ensuring rhythmical and
effective work in its functioning. In this respect in the present article there are considered the
peculiarities of the production schedule, which we believe it is necessary to consider during its
development. Taking into consideration the characteristics of construction production there is
made an attempt at proposing an economic and mathematical model for assessing the level of
reliability in the formation of a production schedule for the construction enterprise.

Keywords: production schedule, reliability, construction enterprise.

УРОВЕНЬ  НАДЕЖНОСТИ  ПРИ  ФОРМИРОВАНИИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ  СТРОИТЕЛЬНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ

Асс.  Велина  Йорданова

Резюме

Надежная производственная программа является важной предпосылкой для дости-
жения хороших экономических результатов со стороны строительного предприятия и для
обеспечения ритмичной и эффективной работы в течение его функционирования. В
этой связи в настоящей статье рассматриваются особенности производственной про-
граммы, которые по нашему мнению следует учитывать при ее формировании. С уче-
том особенностей строительного производства предпринята попытка предложения эко-
номико-математической модели оценки уровня надежности при формировании произ-
водственной программы строительного предприятия.

Ключевые слова: производственная программа, надежность, строительное пред-
приятие.


