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Резюме
В статията авторът предлага модел за определяне на оптимална производствена програма, който отчитайки срока за възвръщане на инвестицията и стойността й, дава такива минимални обороти от произвежданите продукти, които да осигурят нейното изплащане. Целта е оптимизиране на дейността на новосъздадените предприятия и повишаване на тяхната ефективност при съблюдаване на възвръщаемостта на направената
инвестиция. Моделът е апробиран с данни на новосформирано предприятие за черупкови плодове, но същият може да бъде адаптиран към дейността на различни стопански субекти.
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Въведение
Производството е основата на успешното развитие на всеки стопански субект, чиято дейност e свързана със създаването на стоки или услуги. Именно
поради тази причина неговото правилно и надеждно планиране и управление е
пряко свързано с ефективността на стопанската дейност на предприятията, а
така също и с тяхната конкурентоспособност. Изготвянето на производствена
програма има първостепенно значение за всяко предприятие, но интерес представляват случаите, когато стопанските субекти са новосъздадени. Особено важен за инвеститорите е въпросът, свързан с възвръщаемостта на инвестицията.
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Във връзка с това е целесъобразно при съставянето на производствена програма
да се вземе под внимание необходимото количество произвеждана продукция от
отделните асортиментни позиции, което би осигурило изплащане на инвестицията за предварително дефиниран период от време. Целта на тази разработка е да
бъде конструиран такъв икономико-математически модел за оптимална производствена програма, който да гарантира изплащане на направената инвестиция
за предварително дефиниран период от време.
1. Теоретична постановка на модела за определяне
на оптимална производствена програма
Изключително значение за функционирането на всяко производствено
предприятие, за неговата конкурентоспособност и ефективност, има правилното
планиране на производствената му дейност, тъй като тя стои в основата на общия план на предприятието. Именно на производствения план се основават:
размерът на входящите суровини, които ще постъпят в предприятието; персоналът, който ще бъде необходим за производството на планираното количество
продукция; себестойността на произвежданата продукция и респективно крайният финансов резултат.
Планирането и управлението на производството са свързани т.нар. производствена програма, която се дефинира като „необходимия обем продукция,
който трябва да се произведе в плановия период, в съответствие с плана за продажбите по номенклатура, асортимент и качество. Тя включва планирането на
определени параметри, описващи абсолютната стойност на производството и
продажбата в натурално и стойностно изражение“ (Лищикова, 2008, с. 34).
Производствената програма е важен раздел от планирането на дейността на
предприятието. Тя отразява планирания обем производство, в необходимото
количество, качество и асортимент, според плановия обем на продажбите и съобразно основните цели на предприятието. Във връзка с това една от основните
задачи на управленския персонал на производственото предприятие е формирането на оптимална производствена програма, което налага построяването и използването на оптимизационни икономико-математически модели, тъй като те
спомагат за осигуряването на гъвкави стратегии за оцеляване на предприятията,
анализирайки и синтезирайки икономическите процеси и извеждайки научнообосновани ефективни решения.
Според К. Миркович (2008, с. 226), „необходимостта от математическото
моделиране на настоящия етап от историческото развитие произтича от изключителната сложност на количествените зависимости и на качествените съотно356
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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 инструментариум, какъвто е този на математическото моделиране“.
В текущото планиране на производството на предприятието могат да бъдат
отделени четири вида изчислителни процедури (Луков, Атанасов, Павлова,
1986, с. 13):
- формиране на плана за производство и реализация на продукцията на
предприятието за плановата година;
- разпределяне на изпълнението на този план по календарни периоди:
полугодия, тримесечия, месеци;
- комплекс от изчисления за определяне на потребностите от производствени ресурси за изпълнение на плана за отделните периоди;
- календарно планиране на работата на цеховете и участъците.
Най-общо, постановката на задачата за планиране на производството се изразява в необходимостта да се определи план за производството на един или
няколко вида продукция, който да осигурява по възможно най-добър начин използването на наличните материални, финансови, трудови и други ресурси.
Необходимо е да се вземе под внимание фактът, че за съответния планов
период предприятието разполага с ограничено количество ресурси. Трябва да се
намери такова съотношение между отделните ресурси, че да се постигне целта
на предприятието – максимизиране на печалбата, на приходите, минимизиране
на разходите и др. Според заложените фирмени цели, се избира и т.нар. критерий за оптималност, който може да се изразява в минимизиране на разходите
(Атанасов, 2000, с. 32-34), (Bather, 1998, рр. 49-80), максимизиране на приходите
(печалбата), минимизиране на времето за осъществяване на производство или
транспорт (Phillips, Stein, Wein, 1998, рр. 199-223), максимизиране на рентабилността (Николаев, 2015, с. 58), (Цонев, Витлиемов, Коев, 2004, с. 24-25) и др.
В специализираната литература е широко разпространен модел за определяне на оптимална производствена (Зандер и др., 2007, с. 11), (Афанасьев, Суворов,
2003, с. 4), (Милкова, Михайлов, 2016, с. 12), (Невежин, Кружилов, Невежин,
2011, с. 6-8), (Пелих, Терехов, Терехова, 2005, с. 70), (Лилов, 2014, с. 61-62), (Коробов, 2002, с. 284-288), (Зайцев, 2008, с. 86), който представя в най-общи линии
приложението на икономико-математическите модели за планиране на производството. Същият е използван като основа за конструиране на авторовия модел.
Предвид динамичната среда, в която функционират производствените предприятия и спецификата на осъществяваната от тях дейност, в специализираната
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литература има различни модификации на базовия икономико-математически
модел за планиране на производството. Тези модели обхващат в по-голяма степен различните видове фактори, които оказват влияние върху конструирания
модел и свеждат до минимум вероятността за разминаване на резултатите от
анализа на изследвания модел с тези на реалния обект.
Особено разпространено е прилагането на икономико-математически модели за съставяне на оптимална производствена програма,тогава, е ограничено
количеството на наличните ресурси. Необходимостта от отчитане на фонд работно време също е наложило разработването и прилагането на модели от този
тип. Наред с ограничението върху фонд работно време се е наложило и добавянето на ограничения върху лимитиращи материали, разход на труд, фонд работна заплата, производствени площи, обем стокова продукция и др. (Атанасов,
Николаев, Мирянов, 2012, с. 78), (Бонев, Атанасов, 1989, с. 51-64).
В специализираната литература се срещат редица специфични икономикоматематически модели, отчитащи различни критерии за оптималност, които са
насочени към постигането на разнообразни цели, в това число и при извършване
на инвестиции в новосформирани предприятия (Мищенко, 2009, с. 31-66), (Мищенко, 2013, с. 92-121). Въпреки това, всяко предприятие се характеризира със
спецификата на своята дейност и средата, в която оперира, което, от своя страна,
създава предпоставка за конструиране на нови икономико-математически модели,
които адекватно да описват съответната икономическа ситуация.
Интерес представляват случаите, когато е необходимо съставянето на производствена програма за новосформирано предприятие. Особено важен за инвеститорите е въпросът, свързан с възвръщаемостта на направената от тях инвестиция. За целта е целесъобразно при разработването на производствената
програма да се вземе под внимание и количеството произвеждана продукция,
което би осигурило изплащане на инвестицията за определен период от време.
Въз основа на това, авторът конструира модел за оптимална производствена програма, който отчитайки срока за възвръщане на инвестицията и стойността й, да даде такива минимални обороти от произвежданите продукти, които да
осигурят нейното изплащане. За целта ще въведем следните означения:
P0 – стойностно изражение на направената инвестиция;
t0 – моментът, в който е започнало производството след стартиране на проекта;
Т – срок за възвръщаемост на инвестицията след началото на производствения процес;
p – договорен лихвен процент;
Ai – видове произвеждани групи продукти (i=1÷m);
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cj – печалба от произвежданите групи продукти (кг) през първата година на
производството (i=1÷m);
m – брой производствен асортимент (групи);
ai j – минимално изискуемо производство (количество) от i-та група през jти период; (i=1÷m; j=1÷T);
bi j – максимално изискуемо производство (количество) от i-та група през jти период; (i=1÷m; j=1÷T);

xi =

ai1 + bi1
– очаквано търсено количество на i-та група през първата годи2

на след стартиране на производството (i=1÷m);

yi = xi .ci – очаквана печалба от i-та група продукти през първата година
след стартиране на производствения процес (i=1÷m);

k i j – неизвестен коефициент на изменение на печалбата от i-та продуктова
група през j+1-ви период спрямо j-ти период (i=1÷m; j=1÷T-1); k i1 = 1 (i=1÷m);
j −1

xij = ∏ k il yi – печалба от i-та група продукти през j-ти период (i=1÷m;
l =1

j=2÷T); x = y i (i=1÷m);
1
i

Въз основа на поставената цел, можем да формулираме следната постановка на икономическата задача:
Да се намерят такива стойности на неизвестните ki,, така, че да се осигури
възвръщаемостта на направената инвестиция, като в същото време се намери
подходящият баланс между произвеждано количество продукция и единична
цена. На тази база достигаме до следния икономико-математически модел:
m

j −1

min : ∑∏ k i j ,

(1.1)

i =1 l =1

при следните ограничителни условия:
m

T

∑∑
i =1 j =1

xi j
p 

1 +

 100 

j + t0

≥ P0 ,

(1.2)

т.е. сумата на дисконтираните парични потоци (приходи) към сегашния момент
не трябва да е по-малко от направената инвестиция в началото.
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ai ≤ ∏ kiq −1 xi ≤ bi j , (i=1÷m; j=1÷T).
j

(1.3)

q =2

Количествата от всяка група продукти през всеки период трябва да бъдат в
прогнозираните граници.

k i j ≥ 0 , (i=1÷m; j=1÷T-1).

(1.4)

2. Апробиране на модела за оптимизиране на производствената
програма в новосъздаващо се предприятие за преработка
на черупкови плодове
За целите на апробирането на модела ще направим по-подробно описание
на гореизложените величини.
Коефициент P0 – стойностното изражение на направената инвестиция обхваща разходите, които предприятието е направило за изграждане на производствената база. Тук се включват разходите за сгради, в т.ч. производствени и складови помещения, административна постройка, бетонова площадка и ограда и
разходи за машини и съоръжения (вж. табл. 1). Следователно,   326 000.
Таблица 1
Елементи на направената инвестиция
Вид на инвестиционния разход
Производствени и складови помещения
Административна постройка
Бетонова площадка
Ограда
Машина за чупене на орехи
Машина за чупене на други ядки
Пещ и осолител
Машина за пакетиране
Друго оборудване
Обща сума

Стойност (лв.)
120 000
60 000
30 000
15 000
20 000
14 000
38 000
22 000
7 000
326 000

Коефициент t0 – отчитайки строителния план, технологичното време за завършване на строително-монтажните дейности и съобразно климатичните усло360
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вия, ръководството предвижда четиригодишен реалистичен срок за финализиране на строително-монтажните работи и стартиране на производствените процеси. От тук следва, че   4.
Коефициент Т – след анализ и оценка на направената инвестиция и пазарната ситуация, изразяваща се в анализ на търсенето и предлагането, конкурентен анализ и изследване на потребителските нагласи, фирменият мениджмънт е
определил срокът за възвръщаемост на инвестицията, след началото на производствения процес, да бъде 5 години, т.е.  5.
Коефициент p – този коефициент отразява договорната лихва, която се
формира като сбор между основния лихвен процент и процентна добавка. Основният лихвен процент (ОЛП) се обявява от Българска Народна Банка, а размерът му се изчислява на база средната аритметична величина от стойностите на
индекса ЛЕОНИА Плюс (LEONIA: LEv OverNight Interest Average Plus). ОЛП в
е сила за съответния календарен месец, за който се отнася, и към момента на
извършване на изчисленията той е в размер на 0,00% (БНБ, 2018). Процентната
добавка може да бъде определена по преценка на инвеститора, но за целите на
тази разработка ще се вземе предвид лихвеният процент на банката, от която ще
бъде зает инвестираният капитал. За разглежданото предприятие този процент е
6%, т.е.  6.
Коефициент Ai – за целите на икономико-математическото моделиране и
отчитайки спецификата на дейността на предприятието е необходимо да групираме произвежданите от него продукти в отделни групи, които, съобразно широчината на предлагания асортимент, е целесъобразно да бъдат 9 на брой (m).
Всяка отделна група обхваща дълбочината на асортимента на съответния продукт, в печен или суров вид, в указаните разфасовки.
А1 – бадеми; А2 – орехи; А3 – лешници; А4 – кашу; А5 – слънчогледови семки; А6 – фъстъци; А7 – микс от ядки (бадеми, лешници, кашу); А8 – микс от ядки
(бадеми, орехи, лешници, кашу); А9 – микс от ядки (бадеми, лешници, кашу,
стафиди и сушени червени боровинки).
Коефициент ci – този коефициент отразява прогнозираната печалба от
произвежданите групи продукти на килограм през първата година на производството. За целите на конструирания икономико-математически модел е необходимо тази стойност да бъде определена на база осреднена величина на прогнозираната печалба от отделните асортиментни позиции, участващи в съответната
продуктова група. В таблица 2 е представена обобщена информация за прогнозираната печалба на един килограм от произвеждани групи продукти.
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Таблица 2
Прогнозирана печалба от произвеждани групи продукти за кг
Продуктова група
Бадем
Орех
Лешник
Кашу
Слънчогледови семки
Фъстъци
Микс (бадем, лешник кашу)
Микс (бадем, орех, лешник, кашу)
Микс (бадем, лешник, кашу, стафиди, сушени червени боровинки)

Средна цена (лв.)
6,10
5,10
6,10
6,30
3,49
3,93
6,10
6,10
7,10

Следователно,   6,10,   5,10,   6,10,   6,30,   3,49,
  3,93,   6,10,   6,10,   7,10.
Коефициент a ij – отразява минимално изискуемото количество продукция
от съответната продуктова група, което трябва да бъде произведено през конкретния период. За всеки продукт трябва да бъдат заложени минимални количества за производство. В противен случай, резултатът ще бъде изкривен и част от
продуктовата гама няма да бъде заложена в производствената програма, поради
твърде нисък марж на печалбата. За да бъде конкурентоспособно на пазара,
предприятието трябва да произвежда и предлага продукти от всяка продуктова
група, изложена в таблица 3. Стойността на този коефициент се определя въз
основа на преценка на ръководството, като се отчитат предпочитанията на потребителите и производственият капацитет на машините.
Коефициент bi j – изразява максимално изискуемото количество продукти
от дадена продуктова група, което трябва да бъде произведено през съответния
период. Залагането на този коефициент е необходимо условие за прилагане на
модела, тъй като предприятието разполага с ограничено количество финансови
ресурси, които трябва да бъдат разпределени по начин, който да гарантира задоволяване на потребителското търсене. Така се осигурява равномерно разпределение на суровините между отделните продуктови групи, съобразно потребителските предпочитания и спецификите на пазара. В процеса на определяне на
362

М. Токушева.
Модел за определяне на оптимална производствена програма

стойността на този коефициент са взети под внимание, както потребителските
нагласи, търсенето и предлагането на пазара на черупкови плодове, така и експертната оценка на фирмения мениджмънт.
Таблица 3
Минимално и максимално изискуеми количества
през първата година от производствения процес
(кг)
Продуктова група

Минимално изискуемо Максимално изискуемо
количество b i1
количество a i1

Бадем
Орех
Лешник
Кашу
Слънчогледови семки
Фъстъци
Микс (бадем, лешник кашу)
Микс (бадем, орех, лешник, кашу)
Микс (бадем, лешник, кашу,
стафиди, сушени червени
боровинки)

825
1200
600
975
6 500
2 050
500
250

990
1 440
720
1 170
7 800
2 460
600
300

250

300

Заложено е минималните и максималните изискуеми количества да нарастват за всяка година през целия период за изплащане на инвестицията. Маржът, с
който е предвидено да нараства производственият капацитет, съобразно изискванията на фирмения мениджмънт, е 20%.
По този начин се достига до следните стойности на параметрите a i j и bij
( j = 2,3, 4,5 ) в модела:
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Таблица 4
Минимално и максимално изискуеми количества
от втората до петата година след реален старт на системата
(кг)
Период

Продуктова
група
Бадем
Орех
Лешник
Кашу
Слънчогледови семки
Фъстъци
Микс (бадем,
лешник кашу)
Микс (бадем, орех,
лешник, кашу)
Микс (бадем,
лешник, кашу,
стафиди, сушени
червени боровинки)

Вторагодина

Трета
година

Четвърта
година

bi3

ai4

bi4

Пета
година

ai2

bi2

ai3

ai5

bi5

990
1440
720
1170
7800
2460

1188
1728
864
1404
9360
2952

1188 1426 1426 1711 1711 2053
1728 2074 2074 2488 2488 2986
864 1037 1037 1244 1244 1493
1404 1685 1685 2022 2022 2426
9360 11 232 11 232 13 478 13 478 16 174
2952 3542 3542 4251 4251 5101

600

720

720

864

864

1037

1037

1244

300

360

360

432

432

518

518

622

300

360

360

432

432

518

518

622

Коефициент х – отразява количеството продукция, което трябва да бъде
произведено през първата година от стартиране на производствения процес, за
да бъде задоволено очакваното търсене. Изчислява се като осреднена стойност
на минимално и максимално изискуемото количество за производство и реализация на готова продукция.
Съобразно разработения икономико-математически модел е предвидено за
първата година от производствения процес да бъдат определени минимални и
максимални изискуеми количества за производство, като се предвижда да бъде
произведена осреднена стойност между тях. Въз основа на това и след направените изчисления, количествата готова продукция, които следва да бъдат произведени и реализирани на пазара са: бадеми – 908 кг ( ̅  908); орехи – 1320 кг
( ̅  1320); лешници – 660 кг ( ̅  660); кашу – 1073 кг ( ̅  1073); слънчогледови семки – 7150 кг ( ̅  7150); фъстъци – 2255 кг ( ̅  2255); микс
(бадем, лешник, кашу) – 550 кг ( ̅  550); микс (бадем, орех, лешник, кашу) –
275 кг ( ̅  275); микс (бадем, лешник, кашу, стафиди) – 275 кг ( ̅  275).
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Като се спазва гореизложеният план за производство, се очаква през първата година предприятието да реализира печалба в размер на 63 851,15 лв.
Коефициент # – изразява очакваната печалба от i-тата група продукти
през първата година след стартиране на производствения процес, предвид факта, че се определя като y i = x i .ci (i=1÷m); ще има стойности съответно: $ 
5535,75, $  6732,00, $  4026,00, $  6756,75, $  24,953,50, $ 
8862,15, $  3355,00, $  1677,50, $  1952,50.
След обобщаването и представянето на параметрите в модела следва да бъдат съставени ограничителните условия и целевата функция, която да се подложи на оптимизация. Неизвестните променливи в модела ще бъдат k i j (неизвестен коефициент на изменение на печалбата от i-тата продуктова група през j+1ви период, спрямо j-ти период), където i=1÷9; j=1÷4). Тогава икономикоматематическият модел за планиране на производството ще приеме следния
вид:
4

9

min : ∑∏ ki j ,
i =1 j =1

при следните ограничителни условия:
9

xij

5

∑∑
i =1 j =1

p 

1 +

 100 

j +4

≥ 326000

,

j

aij ≤ ∏ kiq −1 xi ≤ bi j , (i=1÷9; j=2÷5),
q=2

k i j ≥ 0 , (i=1÷9; j=1÷4).

Целевата функция, която следва да се минимизира, представлява сумата за
деветте продуктови групи на произведенията на коефициентите на изменение на
печалбата за всяка следваща година, спрямо предходната от периода.
Първото ограничително условие осигурява това, че сумата на дисконтираните парични потоци (печалба) към сегашния момент няма да е по-малка от
направената инвестиция в началото.
Втората група ограничителни условия осигурява това, че количествата от
всяка продуктова група за всеки период ще бъдат в предварително определените
граници, представени в таблица 3 и таблица 4.
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Третата група ограничителни условия гарантира задължителното условие
за неотрицателност на променливите величини в модела.
Конструираният оптимизационен модел за определяне на план за производство, осигуряващ покриване на направената инвестиция за желания срок е
приложен на база обобщените реални данни за разглеждания проект. Решението
на модела е определено чрез инструмента за решаване на оптимизационни задачи Solver на MS Excel.
Оптималните стойности на променливите k i j са представени в таблица 5.
Таблица 5
Оптимални стойности на променливите k i
Година от периода
Продуктова група
Бадем
Орех
Лешник
Кашу
Слънчогледови семки
Фъстъци
Микс (бадем, лешник кашу)
Микс (бадем, орех, лешник, кашу)
Микс (бадем, лешник, кашу, стафиди,
сушени червени боровинки)

j

2

3

4

5

1,0910
1,0910
1,0910
1,0910
1,0910
1,0910
1,0909
1,0912

1,1999
1,1999
1,1999
1,1999
1,1999
1,1999
1,2000
1,3044

1,3703
1,3703
1,3703
1,3703
1,3703
1,3703
1,3703
1,3243

1,0509
1,0509
1,0509
1,0509
1,0509
1,0509
1,0509
1,0000

1,0912

1,3044

1,3243

1,0000

В резултат на направените изчисления и при така получения оптимален
план е целесъобразно през втората година след стартиране на проекта производственият капацитет на предприятието да бъде завишен с 1,0910 пункта за бадемите, орехите, лешниците, кашуто и фъстъците, а за миксовете този коефициент
варира от 1,0909 до 1,0912 пункта. По този начин от всяка продуктова група ще
бъдат произведени следните количества готова продукция, а именно: бадеми –
990 кг; орехи – 1440 кг; лешници – 720 кг; кашу – 1170 кг; слънчогледови семки
– 7801 кг; фъстъци – 2460 кг; микс (бадем, лешник, кашу) – 600 кг; микс (бадем,
орех, лешник, кашу) – 300 кг; микс (бадем, лешник, кашу, стафиди, сушени червени боровинки) – 300 кг.
При така заложените количества за производство и цени на произвежданата
продукция предприятието ще реализира печалба от 69 663,29 лв., чиято дискон366
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тирана стойност при посочения процент ще бъде 69 454,66 лв. През третата
година от производствения процес отново е целесъобразно да бъде увеличен
производственият капацитет, като, според получените резултати коефициентът
за увеличение за продуктите от една основна съставка е 1,1999, а за продуктовите миксове варира между 1,2000 и 1,3044. По този начин оптималните количества за производство през третата година са: бадеми – 1188 кг; орехи – 1728 кг;
лешници – 864 кг; кашу – 1404 кг; слънчогледови семки – 9360 кг; фъстъци –
2952 кг; микс (бадем, лешник, кашу) – 720 кг; микс (бадем, орех, лешник, кашу)
– 391 кг; микс (бадем, лешник, кашу, стафиди) – 391 кг.
При изпълнение на гореизложения оптимален план за производство и при
реализиране на цялото количество произведена продукция, през третата година
от своето опериране предприятието ще реализира печалба в размер на 84 001,85
лв. След нейното дисконтиране стойността ще възлиза на 83 708,43 лв. Съгласно
плановете за развитие на предприятието и фирмената политиката за инвестиционна възвръщаемост, се очаква в края на този период да бъдат възвърнати 66,5%
от първоначално направените разходи.
Съобразно оптималното решение на предложения икономикоматематическия модел, през четвъртата година след началото на производствения процес се предвижда отново увеличение на производствения капацитет,
като за преобладаващата част от продуктовите групи то е в размер на 1,3703
пункта, а за два от миксовете темпът на увеличение е по-малък, а именно 1,3243
пункта. При прилагане на тези коефициенти за увеличаване на производствения
капацитет се предвижда да бъдат произведени следните количества готова продукция: бадеми – 1627 кг; орехи –2368 кг; лешници – 1184 кг; кашу – 1924 кг;
слънчогледови семки – 12 826 кг; фъстъци – 4045 кг; микс (бадем, лешник, кашу) – 987 кг; микс (бадем, орех, лешник, кашу) – 518 кг; микс (бадем, лешник,
кашу, стафиди) – 518 кг.
Ако предприятието спазва гореизложения оптимален план за производство,
то през четвъртата година от стартирането на своята дейност се очаква да реализира печалба в размер на 114 867,39 лв., която след дисконтиране възлиза на
114 408,96 лв. При така заложените оптимални количества за производство и
реализация на готова продукция и ако фирменият мениджмънт вземе решение
да използва печалбата изцяло за покриване на направената инвестиция, то същата ще бъде възвърната през четвъртата година след реален старт на производствения процес.
Според заложените планове за развитие на предприятието и съобразно изчислените коефициенти за увеличаване на производството, за петата година се
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залага нарастване на производствения капацитет с 1,0509 пункта за преобладаващата част от продуктовите групи. Изключение правят два от произвежданите
микса от черупкови плодове, за които количествата остават без промяна, защото
коефициентът за изменение на печалбата е единица. Ако производството бъде
увеличено по посочения начин, се очаква предприятието да реализира печалба в
размер на 120 365,21 лв. Дисконтираната стойност на така получената печалба
възлиза на 119 824,92 лв. За целта е необходимо да бъде произведен и реализиран следният обем готова продукция: бадеми – 1711 кг; орехи – 2488 кг; лешници – 1244 кг; кашу – 2022 кг; слънчогледови семки – 13 478 кг; фъстъци – 4251
кг; микс (бадем, лешник, кашу) – 1037 кг; микс (бадем, орех, лешник, кашу) –
518 кг; микс (бадем, лешник, кашу, стафиди) – 518 кг.
Като се съпоставят заложените количества за производство и дисконтираната печалба за разглеждания период от пет години, може да се направи извод,
че с увеличаване обема на готовата продукция се постигат и по-високи нива на
реализираната печалба и съответно по-бързо покриване на първоначалната инвестиция. Това се обуславя от подобреното използване на капацитета на производствените мощности, достигането до по-голяма потребителска група и налагането на разглеждането предприятие като конкурентно на пазара. Разглежданият икономико-математически модел позволява да се направи планиране на производството в срок, който да гарантира постигането на поставените цели чрез
оптимално разпределяне на ограничените суровини и използването на производствения капацитет.
Така полученото оптимално решение на предложената модификация на производствената програма показва, че при гореизложените стойности на променливите

k i j , на петата година след реален старт на предприятието, същото ще е получило
печалба в размер на 451 089 лв., като това ще покрие направената инвестиция от
326 000 лв. и ще донесе чиста печалба за ръководството в размер на 125 089 лв.
Необходимо е да направим уточнението, че предложеният икономикоматематически модел дава оптималните количества, които трябва да бъдат произведени от гледна точка на покриване на направената инвестиция за срок от пет
години, при заложено минимално равнище на очаквано търсене. Предприятието
разполага с производствени мощности с капацитет, който може да отговори на
по-високи нива на потребителското търсене от тези, заложени при прилагането
на модела. С други думи, при по-високо търсене, предприятието ще реализира
по-висока печалба, при по-големия обем произвеждана продукция и респективно постигнатата икономия.
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Заключение
Конструираният икономико-математически модел предоставя информация
за оптималните количества готова продукция, които предприятието трябва да
произведе по продуктови групи. Тази информация е достатъчна за изчисляване
на прогнозните печалби и срокове за възвръщане на първоначалната инвестиция. За формиране на производствена програма и пълно планиране на всички
процеси в предприятието следва да се вземе решение какви количества от отделните асортиментни позиции трябва да бъдат произведени. Това е следващата
съществена стъпка при изготвянето на производствен план, която фирменият
мениджмънт трябва да предприеме.
При разпределяне на количествата от отделните асортиментни позиции,
които ще бъдат произведени и при запазване на равнището на цените, ръководството трябва да се стреми сумарната получена печалба от отделните продукти в
групата да е равна или по-голяма от определената печалба при прилагането на
модела. В противен случай това би довело до разлика в очаквания срок за възвръщане на инвестицията и реалния такъв. Освен това е необходимо да бъдат
взети под внимание потребителските нагласи, натоварването на производствените мощности, сроковете за доставка на суровини и материали, технологичното време за производство, сезонността на суровините, сезонността на търсенето,
конкуренцията, пазарната конюнктура в световен мащаб и страната, както и
други систематични и несистематични фактори.
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MODEL FOR DEFINING AN OPTIMAL PRODUCTION PLAN
Mariya Tokusheva
Abstract
The article proposes an author model for defining an optimal production plan, which,
taking into account the time for returning the investment and its value, gives such minimum
turnover from the products produced to ensure its payment. The aim is to optimize the activity
of the newly established enterprises and to increase their efficiency while respecting the return
on the investment made. The model is scanned with data from a newly formed nut plant, but it
can be adapted to the work of different businesses.
Key words: production program; return on investment; optimization.
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