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1. Развитите на логистичния сектор и логистичния аутсорсинг 

 

Логистичният сектор е съвкупност от доставчици на логистични услуги, 

действащи в рамките на определена икономика.1 Структурата на този сектор се 

характеризира с относителния дял на различните видове доставчици на логистични 

услуги, които могат да се разделят на: доставчици на отделни логистични услуги (2PL); 

доставчици на комбинация от услуги (3PL) и интегратори на веригата на доставките 

(4PL).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Структура на логистичния сектор 

Източник: Димитров, П., и кол. Развитие на логистичния сектор в България, УИ „Стопанство”, С., 

2008, стр. 14 

 

Налице е изключително интензивна дискусия през последните години относно 

възможността за по-високо равнище на логистиката, осигурявана от фирми от типа 4PL 

“без активи” – фирми, които да имат контрол върху проектирането и управлението на 

веригите. Засега обаче няма особени доказателства за операции 4PL в областта на 

логистиката на хранителни продукти. Естеството на отношенията между 3PL и техните 
                                                 
1 Димитров, П., и кол. Развитие на логистичния сектор в България, УИ „Стопанство”, С., 2008, стр.13 
Аутсорсинг  –  взимане на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им за изпълнение на 
външна компания. 
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клиенти в месопреработвателния сектор еволюира, като все по-голямо ударение се 

поставя върху партньорството, взаимното доверие и прозрачността. 

Логистичният аутсорсинг се разраства в световен мащаб и този растеж е 

съпътстващ от редица трансформационни процеси в сектора, които се дължат не само 

на икономическите промени, но и на постепенното придобиване на опит на клиентите и 

на доставчиците на тези услуги. В бъдеще се очаква нарастване на търсенето на 

логистични услуги и аутсорсинг в месопреработвателната промишленост. 

Множество изследвания са проведени в областта на аутсорсинга в логистиката. 

Нейното развитие е свързано с увеличаване на търсенето на логистични услуги. 

Постигането на висока ефективност понякога изисква използването на външен 

доставчик за логистични услуги, т.е. логистичен аутсорсинг. В различни изследвания 

се анализират мотивите на предприятията за аутсорсинг2 на логистиката. Голяма част 

от фирмите се надяват, че чрез аутсорсинг ще могат да подобрят нивото на 

логистичните си услуги.3 Организациите осъществяват аутсорсинг на логистичните 

дейности, за да намалят разходите. МакАйвър счита, че “решенията по отношение на 

аутсорсинга рядко се вземат в рамките на ясна стратегическа перспектива, като много 

от фирмите приемат краткосрочната перспектива и са мотивирани от нуждите за 

търсене на краткосрочно намаляване на разходите”.4 Логистичните фирми, предлагащи 

повече на брой логистични услуги (3PL), могат да предложат намаляване на разходите 

поради няколко причини. От една страна, те са в състояние да консолидират 

движението на доставките, като групират поръчките или предложат мрежови услуги – 

така те постигат по-високо равнище на използване на активите си. Освен това успяват 

да балансират флуктуациите в равнищата на трафика, които индивидуалните клиенти 

обикновено имат. Така поддържат факторите за по-високо натоварване на превозните 

средства и на складовете в по-голяма степен, отколкото типичния единичен оператор 

може да осъществи. Даже когато услугата на доставчика на логистични услуги се 

осигурява на основата на изградено партньорство, контракторът все пак може да 

предложи предимства по отношение на разходите като резултат от покупката на 

оборудване на едро, на материали и гориво, по-ефективното управление на операциите, 

свързани с дистрибуция и често по-ниски разходи на труда. Дейностите на логистични 

фирми, които работят на принципа на изградени партньорски взаимоотношения, често 

се договарят, като на клиентите се представя детайлна разбивка на действителните 

                                                 
2 Fernie, J. (1989) Contract distribution in multiple retailing. International Journal of Phisical Distribution nad 
Materials management 19 (7), 1-35 
3 Aertsen, F., Contracting out the physical distribution function: a trade-off between asset specificity and 
performance measurement. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 1993, 
рр.23-29. 
4 McIvor, R., “A practical framework for understanding the outsourcing process”, Supply Chain management, 
(2000), р.22-36 
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разходи, които са поети, и това дава възможност да се направи сравнение с разходите 

при собствените операции. 

В случаите, когато предприятието трябва да реши кога и къде да използва 

посредници в каналите си на реализация, то е изправено пред дилемата дали да създаде 

вътрешнофирмено звено или да делегира част или всички логистични дейности на 

външен изпълнител (outsourcing). Въпросът е дали предприятието има нужда да създава 

и развива необходимите умения и способности във вътрешнофирмено звено или тази 

дейност би могла да се извършва по-бързо и ефикасно от външен доставчик.  

Изнасянето на дейността по реализацията извън предприятието е благоприятна 

възможност, която трябва да се вземе предвид както при планирането на нови канали 

на реализация, така и при оценката на съществуващите до момента. Освен това ролята 

на дистрибутора се променя. В някои случаи обединяването на доставчици и 

потребители намалява значимостта и потребността от дистрибутори. 

Аутсорсингът може да промени начина, по който се финансират дейностите, 

свързани с логистиката. Клиентът избягва инвестициите на капитал в складове, 

превозни средства и оборудване и третира логистиката просто като елемент на 

текущите разходи в баланса. Така той може да контролира инвестициите в основните 

си дейности, които обикновено имат по-висока степен на възвращаемост, и да придобие 

гъвкавостта, при която може “да договаря необходимото равнище на услуги в 

съответствие с текущото търсене”.5 Аутсорсингът може и да освободи капитал, който 

вече е инвестиран във вътрешната логистична система. За да се подпомогне преходът 

към осъществяването на логистичните операции от “трета страна”, някои логистични 

фирми са готови да купят активите на фирмата, инвестирани в логистика и да поемат 

заетостта на част от персонала. 

Аутсорсингът помага на организациите да минимизират риска, свързан със 

собствеността на активи в областта на логистиката. Бързите промени в технологията, 

законодателството и пазарните условия са причина за изключителна несигурност при 

управлението на логистиката. Като функционални специалисти, доставчиците на 

логистични услуги (LSP - logistics service providers) трябва да бъдат в по-голяма степен 

способни да се справят с тази несигурност, отколкото управленския персонал, който се 

грижи за логистиката вътре в предприятието. В тази връзка сътрудничеството и 

взаимовръзките между участниците в производството и доставката на продуктите, при 

които организациите се разглеждат като част от една обща верига на доставките, 

представляват значителен интерес.  

 
 
 

                                                 
5 Razzaque, M.A.and Sheng, C.C., “Outsourcing of logistics functions: a literature survey”. International 
Journal of Physical Distribution and Logistics Management, (1998), р.89-107 
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2. Логистични услуги и аутсорсинг в месопреработвателната индустрия 

 

Според изследване проведено в българската месопреработвателна 

промишленост в периода 2008-2010 г. при доставянето на суровини  рядко се използва 

собствен или нает транспорт. В повечето случаи транспортът е на доставчика, който ги 

снабдява. Според анкетираните предприятия тази тенденция ще се запазва и в 

следващите години. При разпределение реализацията на готовата продукцията от 

гледна точка на използвания транспорт е видно, че най-често се използва собствен 

транспорт в месопреработвателните организации. Нает транспорт се използва в съвсем 

малка степен - едва при 12% от анкетираните, като същото се отнасят и за транспорт на 

клиента.  

Всички транспортни средства за доставка на суровини и материали, както и за 

превоз на готова продукция са специализирани, т.е. термоизолирани или с хладилни 

контейнери. Транспортните средства за превоз на готова продукция е важно да 

поддържат температура в хладилния контейнер на транспортното средство в 

зависимост от степента на замразяване, но не по-висока от + 4ОС, за да се запази 

продуктът в безопасно състояние. 

Логистичните компании предлагат услуги по осъществяването на разнообразни 

логистични дейности. Организациите могат да аутсорсват логистичните си дейности 

поотделно или в различни комбинации. На следващата фигура е представена степента 

на използване на логистични услуги от месопреработвателните предприятия в 

България.  
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Фиг. 2. Степен на използване на логистични услуги  

(оценки по петстепенна скала) 

 

Малка част от производителите на месни продукти договарят с външна фирма 

извозването на готовата си продукция с камиони от фабриката до търговските обекти. 

От друга страна, за веригите супермаркети е обичайно да имат външен партньор, който 

управлява снабдяването и доставките. Водещо място в използваните услуги от 

месопреработвателните организации, предлагани от фирми, е автомобилният 

транспорт, както се вижда от фигура 2. 

Железопътен, морски, речен и въздушен транспорт не се използват, но 

тенденцията в следващите години е намерение да се използва морският транспорт. 
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Слабо се използват информационни и консултатнтски услуги. Клане и транжиране 

също се използват от малка част от организациите (2,7), това се отнася и за куриерските 

услуги (2,2) и за спедицията (2,2). От данните може да се направи изводът, че за 

опаковане, разопаковане, преопаковане, раздробяване и комплектоване на партиди не 

се използват чужди фирми, т.е. изследваните организации сами извършват тези 

дейности.  

Поемане управлението на снабдяването и поемане управлението на 

дистрибуцията също не се използва като услуга от външни фирми, което показва, че 

месопреработвателните предприятия сами предпочитат да управляват тези дейности. 

Този факт противоречи на практиката на чуждите предприятия от 

месопреработвателната индустрия, които предпочитат да отдават част от дейностите си 

на външни фирми. Този стил на работа е много характерен за британската 

месопреработвателната индустрия, където все повече се очертава тенденция за 

диверсифицирано управление.  

В асортимента на месопреработвателната индустрия има голямо разнообразие от 

продукти с различни изисквания за управление и съхранение. Някои логистични 

компании покриват повечето от тях, ако не и всички. Други пък се специализират в 

дистрибуцията на определен тип месни храни, главно според контрола на 

температурата. Повечето месни продукти се съхраняват и превозват при едно от 

следните нива: – 25 ° С за замразени продукти; + 2 ° С за охладени продукти; + 5 ° С за 

продукция като плодове и зеленчуци; стайна температура за продукти, които не 

изискват контрол на температурата. 

При използването на аутсорсинг и логистични услуги могат да се използват 

иновативни помощни средства, както и високотехнологични хладилни превозни 

средства за транспорт. Според международните изследвания опитите с охлаждане 

показват около 3-5- кратно забавяне на охлаждането в хладилното транспортно 

средство в сравнение с охлаждането в хладилник. Това означава, че след клането е 

необходимо съответното време за понижение на температурата на месото под 70С още 

в хладилника. Всичко това позволява прилагане принципите на студената верига на 

доставките, което осигурява контрол, качество и безопасност на месните продукти във 

веригата на доставките.  

Изводът, който може да се направи е, че използването на логистични услуги и 

аутсорсинг в месопреработвателните предприятия в България остава изключително 

слабо застъпено, поради което съществуват резерви за тяхното повишаване и съответно 

създаване на стратегии за аутсорсинг на логистичните дейности.  

 

 

 



Воденичарова, М., Аутсорсинг на логистичните дейности в месопреработвателните 
предприятия”, сп. Месо и месни продукти, бр.2, 2011, с.37-42 

....................................................................................................................................................... 
 

3. Стратегии за аутсорсинг на логистичните дейности в 

месопреработвателните организации 

 

Международните изследвания показват, че организациите в сектора на 

месопреработвателната индустрия използват стратегии за аутсорсинг на логистичните 

дейности по различни начини. Тези разнообразни стратегии на аутсорсинг са добре 

групирани в пет общи категории и се ранжират по отношение на силата на 

първоначалното сътрудничество между клиента и „третата страна”. 

(1)Отделно наемане на транспортни услуги (spot hiring – точково наемане). 

Значителна част от транспорта на месни продукти се купува на основата на отделни 

сделки с превозвачите. Сделката се отнася до движението на единична пратка и не се 

ръководи от общ договор. Това обикновено се разглежда като стандартна услуга, която 

се купува на минимална цена на общия пазар на превозите. Тъй като това е високо 

фрагментиран пазар с интензивна конкуренция, фирмите могат да “пазаруват” на най-

добрите цени за определен маршрут. Големите производители на месни храни със 

значителни и сложни операции в дистрибуцията могат редовно да използват тези 

стотици превозвачи за основните движения между фабриките и центровете за 

дистрибуция или веригите магазини. Покупката на превозвачески услуги по този начин 

минимизира транспортните разходи, но натоварва фирмите с разходи по сделката 

(transaction costs). През последното десетилетие повечето организации намаляват тези 

разходи по сделката по много начини: някои просто съкращават броя на одобрените 

превозвачи, от които те редовно купуват транспорт; други се свързват с трета фирма, 

която да купува от тяхно име услуги по превоз. Този така наречен “мениджмънт на 

превоза” включва трета фирма, която действа като посредник и субконтрактор по 

договарянето на транспортните операции с една предварително избрана група 

превозвачи. Последните развития в купуването на транспорт онлайн предлагат на 

предприятията по-евтини и по-гъвкави средства за използване на високо конкурентните 

условия, които преобладават на пазара на превоза. Тази форма на отношенията между 

фирмите (В2В) в интернет търговията създава електронни аукциони за транспортни 

услуги, което позволява на транспортните фирми да провеждат широко търсене на 

подходящи превозвачи на минимална цена. 

(2) Договаряне на операции, свързани с дистрибуцията. Аутсорсингът на 

интегрирани операции, свързани с дистрибуцията винаги се прави на договорна основа. 

Срочността на договора е като цяло функция от равнището на инвестицията на 

контрактора в активи за клиента. Обща практика в месопреработвателния сектор е 

организациите да затварят своите вътрешни логистични отдели и да предприемат 

подход към аутсорсинг на повечето логистични дейности, без да инвестират в 

логистични активи - “чистата дъска” (clean slate outsorcing). Решението за аутсорсинг 
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често се прави като част от фундаменталното преструктуриране на логистичната 

система на предприятието.  

Добър пример за полезно сътрудничество между месопреработвателна фирма и 

логистичен оператор може да се създаде чрез общо проектиране на превозно средство, 

което е в състояние да транспортира трупно месо в една посока и разфасовано в друга, 

с което се увеличават възможностите за натоварване. Това няма да е възможно без 

тясно сътрудничество в работата и взаимно доверие между тези две организации. 

(3) Изкупуване вътре в системата (system buyout). Аутсорсингът при 

логистиката много често е свързан с трансфер на фирмени активи и на персонал към 

третата фирма. Само големите контрактори имат достатъчно капиталови ресурси, за да 

поемат такова изкупуване и това обикновено изисква средносрочно или дългосрочно 

договаряне с клиента. 

(4) Джоинт венчър. Помага на предприятието да запази прякото си включване в 

логистиката и да комерсиализира познанията на специалистите си, придобити по време 

на многогодишна дейност като мениджъри на логистичния отдел. В партньорство с 

3PL, предприятието създава нова услуга по дистрибуция, която не само се занимава с 

движението на товарите, но осигурява логистична подкрепа на други, понякога 

конкурентни фирми.  

(5) Обособяване на логистична функция в отделно дъщерно предприятие 

(Системен spin-off). Някои производители на месни продукти ефективно са 

конвертирали своята вътрешна система на дистрибуция в мрежа от логистични фирми, 

като в началото дават на тези контрактори статус на финансова независимост и след 

това им дават свобода да приемат поръчки от други предприятия. Това представлява 

кулминация на процеса, който започва като отдел в собствената компания, абсорбира 

поръчки от 3PL, за да подобри използването на активите и свършва със създаването на 

отделен бизнес в областта на логистиката. Това е по-скоро процес на диверсификация, 

отколкото на аутсорсинг и изисква компанията да има повече умения в управлението на 

логистиката. 

 
 

Заключение  

 

В рамките на месопреработвателната индустрия попада голямо разнообразие от 

продукти с различни изисквания за доставка и съхранение. Някои логистични 

компании покриват дейности, свързани с управлението на транспорта и складирането. 

Други пък се специализират в дистрибуцията на определен тип месни продукти, главно 

според контрола на температурата. До момента от организациите в 

месопреработвателната индустрия в България се използва отделно наемане на 

транспортни услуги.  
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Фирмите, предлагащи логистични услуги, имат силно присъствие на повечето 

равнища на веригата за доставки и могат да осигурят гъвкав микс от услуги или на 

основа на договора само с един клиент, или на основа на договора с няколко клиенти. 

Чрез предлагане на логистични услуги на договорна основа производителите на месо и 

месни продукти и дистрибуторите могат както да намаляват цените, така и да подобрят 

качеството на услугите. Месопреработвателният сектор съдържа особени трудности 

поради бързото разваляне и уязвимостта на много от продуктите, сезонността на 

доставките и високата изменчивост в различните равнища.  

Според настоящето изследване предприятията от месопреработвателната 

индустрия в България желаят да разширяват пазарния си дял и каналите си за 

дистрибуция и се стремят да реализират продукцията си в повече градове на страната. 

От друга страна дистрибуцията е една от основните области, която се нуждае от 

спешно подобрение при месопреработвателите в у нас. Друг извод, който е направен 

при анализа на логистичните процеси в месопреработвателните предприятия в 

България е, че не се използва логистичен аутсорсинг от нито едно предприятие у нас, 

поради което логистичните дейности остават изцяло вътрешна функция. Според 

изследванията на водещите страни обаче, чрез логистичен аутсорсинг в 

месопреработвателната индустрия могат да се постигнат значителни предимства. 

Поради преобладаващата изходяща логистика на организациите от 

месопреработвателната индустрия е желателно разкриване на възможностите за 

обслужването на клиентите и разширяване на мрежата за дистрибуция, което може да 

се постигне чрез аутсорсинг на логистичните дейности.  
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