
Воденичарова, М., Система за управление на сигурността по веригата на 
доставките, Конференция „Стратегия за Образование и Наука в Системата за 

Сигурност и Отбрана”, Военна Академмия, С., 2011, с.169-174. 
...................................................................................................................................................... 
ТЕМА: СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА ПО ВЕРИГАТА НА 

ДОСТАВКИТЕ 

гл.ас. д-р Мария Воденичарова – УНСС 

 

Увод  

 

В момента едно от основните предизвикателства, засягащи международната 

икономическа дейност, е свързано с рисковете за сигурността в глобалните вериги за 

доставки. Рисковете биха могли да възникнат в резултат на естественото 

разпространение или предизвикани от човека бедствия. Последните документирани 

случаи, (например земетресения, урагани и цунами, както и терористичните и 

престъпни действия) са послужили, за да се засили необходимостта от систематичен и 

координиран подход към проблема. Рискове от атаките срещу търговски кораби, 

контрабандата на наркотици, пътници без билети на борда и др. са били преследвани 

индивидуално от различни комитети в рамките на различни организации. За съжаление, 

тези престъпления съществуват и днес. За да се отговори на това предизвикателство, 

Международната организация по стандартизация (ISO) е разработила пакет от 

документи, които са предназначени за защита на хора, стоки, инфраструктура и 

оборудване (включително транспортни средства) срещу инциденти по сигурността, и 

по този начин цели да се предотвратят потенциално опустошителни последици във 

веригата на доставки.  

Целта на настоящето изложение е да разкрие необходимостта и ползите от 

въвеждането на система за управление на сигурността по веригата на доставките, което 

е базирано на международния стандарт ISO/DIS 28000:2007. 

 

1. Същност на системата за сигурността по веригата на доставките  

 

Развитието и разширяването на глобалната конкуренция започва през 70-те 

години и се ускорява през 90-те. Фирмите бързо стават "по-международни”, което се 

доказва с растежа в доставките на суровини в чужбина, съставните части, подсъставни 
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части и труд.1 Компаниите проникват на нови пазари в целия свят. Веригата на 

доставките (Supply Chain Management) е термин, който предизвиква значително 

объркване при използването му от началото на неговото популяризиране. Много хора 

са използвали термина като заместител или синоним на логистиката. Същността обаче 

на “управление на веригата на доставките” е много по-широкообхватна от тази на 

логистиката. Терминът „управление на веригата на доставките” (УВД) е въведен от 

консултанти в началото на 80-те години на 20-ти век2 и оттогава привлича огромно 

внимание върху себе си.3 От 1989 г.  учените се опитват да придадат структура на 

УВД.4 С напредващ темп се развива системата за управление на сигурността по 

веригата на доставките, коеято цели да предотврати рисковете по сигурността.  

Стандартът за сигурността по веригата на доставките е разработен от 

техническия комитет на ISO TC 8, в който се включва информация, предоставена от 

организации като Международната морска организация, Международната асоциация на 

пристанищата, Международната Морска Камара, Световната митническа организация, 

Международната иновативна Търговска мрежа и стратегически съвети по сигурност.  

ISO / DIS 28000 определя веригата на доставки като "свързан набор от ресурси и 

процеси, които започват с намирането на източници на суровини и се разширява чрез 

доставката на стоки и/или услуги на крайните потребители в различните видове 

транспорт. Веригата на доставките включва продавачи, производствени предприятия, 

доставчици на логистични услуги, вътрешни разпределителни центрове, дистрибутори, 

търговци на едро и други структури, които водят до крайния потребител."5 

Ключови изисквания за успешна реализация на управлението на веригата на 

доставки са:  подкрепа от страна на ръководството, лидерство, ангажимент за промяна 

и упълномощаване. Повечето от организациите се осланят на собствената си верига на 

                                                 
1 Graham Sharman, The Rediscovery of Logistics, Harvard Business Review, 62, no.5, (September-October 
1984), pp.71-79. 
2 R. Keith Oliver and Michael D. Webber, “Supply Chain Management: Logistics Catches Up with Strategy,” 
Outlook (1982), цитирано в Martin G. Christopher, Logistics: The Strategic Issue (London: Chapman and Hall, 
(1992) 
3 Bernard J. La Londe, “Supply Chain Evolution by the Numbers,” Supply Chain Management Review 2, no.1 
(1998), стр. 7-8  
4 Например, enis R. Towill, Mohamed M. Naim, and J. Wikner, “Industrial Dynamics Simulation Models in the 
Design of Supply Chains,” International Journal of Physical Distribution and Logistic Management 22, no.5 
(1992), стр. 3-13; Liza M. Ellram and Marta C. Cooper, “The Relationship Between Supply Chain Management 
and Keiretsu,” The International Journal of Logistics Management 4, no.1 (1993), стр. 1-12; и Christian Bechtel 
and Jayanth Jayaram, “Supply Chain Management: A Strategic Perspective,” The International Journal of 
Logistics Management 8, no.1 (1997), стр. 15-34 
5 ISO/DIS 28000, http://www.lrqa.co.uk/certification/asset_protection/iso28000/ 
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доставки, за да гарантират непрекъснат процес и са уязвими, ако доставките бъдат 

прекъснати.  

Системата за управление на сигурността на веригите на доставки предлага на 

организациите, работещи във или разчитащи на логистични фирми, рамка, която 

определя критичните аспекти за гарантиране сигурността на техните вериги от 

доставки. Тези аспекти включват, но не са ограничени до: финансиране, производство, 

управление на информацията и основните средства за  опаковане, съхранение и 

трансфер на стоки между различните видове транспорт и локации. 

Тази система стъпва на оценката и управлението на риска. Оценката обхваща 

потенциалните рискове за сигурността – природни бедствия, производствени аварии, 

повреди в оборудването и средствата за транспорт, епидемични обстановки, 

терористични актове, фактори извън контрола на фирмата и др. Рисковете се ранжират 

и се предприемат приоритетни мерки за управлението им, като се отчитат приложимите 

към предмета на фирмата законови и други изисквания. За да бъдат ефективно 

внедрени тези мерки, се съставят планове и програми, които са осигурени с 

необходимите им ресурси и включват действия по оперативното управление. В рамките 

на действията за оперативно управление фирмата дефинира изискванията си към 

доставчици, дистрибутори и търговски представители, запознава ги с изискванията и 

контролира как ги изпълняват, за да гарантира сигурност на веригата на доставките. 

След като определи и внедри мерки за управление на риска, фирмата непрекъснато 

измерва и наблюдава всички постигнати резултати по сигурността на доставката, вкл. 

оценява съответствието с приложимите към дейността й законови и други изисквания. 

На базата на анализ от измерване, мониторинг и оценка за съответствие се предприемат 

необходимите коригиращи и превантивни действия, както и действия за постоянно 

подобряване на системата за управление на сигурността на доставките. 

ISO 28000:2007 е спецификация за системи за управление, която е разработена 

специално за логистичните фирми, които управляват дейности по веригата на доставки. 

Освен това е подходяща за всички видове и големина фирми, които са ангажирани в 

закупуване, производство, сервиз, съхранение, транспорт и/или продажбени процеси, 

които искат да внедрят и поддържат надеждна система за своята верига на доставки. 

Стандартът е създаден така, че да е съвместим и да позволява интегриране с 

други системи за управление като Системата за управление на качеството (ISO 9001), 

Системата за управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27001), Системата 

за управление на здравословните и безопасните условия на труд (BS OHSAS 18001), 
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Системата за управление на околната среда (ISO 14001), Системата за управление на 

безопасността по хранителната верига (ISO 22000) и др. 

Системата за управление на сигурността по веригата на доставките налага да се 

определи цялостната политика за управление на сигурността, която трябва да бъде в 

съответствие с общата заплаха за сигурност на организацията и управлението на риска. 

Тази политика трябва да бъде изградена в съответствие с оценката на риска за 

сигурността и ефективно прилагана в експлоатация, проверка и коригиращи действия. 

Това е показано схематично на следната фигура.6  
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Фиг. 1. Политика за определяне на системата за управление на сигурността по веригата на доставките 

 

При оценяването на рисковете за сигурността, свързани с нейната дейност 

системата за управление на сигурността по веригата на доставките изисква 

организацията да разгледа вероятността от събития и всичките му последици, 

включително: 

                                                 
6 ISO / DIS 28000, http://www.lrqa.co.uk/certification/asset_protection/iso28000/ 
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- Физическите заплахи от недостатъчност и рискове, като например срив на 

функционирането, случайни щети, злонамерена повреда или терористични или 

престъпни действия. 

- Оперативни заплахи и рискове, включително и контрола на сигурността, 

човешките фактори и други дейности, които оказват влияние върху изпълнението на 

дейностите, състоянието и безопасността. 

- Околните събития (бури, наводнения и т.н.), които могат да премахнат мерките 

за сигурност и оборудване. 

- Фактори извън контрола на организацията като повреди в оборудването и 

услуги. 

 

2. Прилагане на PDCA към процесите на системата за сигурността по 

веригата на доставките  

 

Към процесите за изграждане на сигурността може да се приложи цикълът на 

Деминг „планиране – изпълнение – проверка – действие” (PDCA) с акцент към 

постоянните подобрения. 

 

Планиране
(създаване на 
системата)

Изпълнение 
(внедряване и 
действие)

Действие
(поддържане и 
подобряване)

Проверка 
(наблюдение и 

преглед)

 
Фигура 2. Прилагане на PDCA модела към процесите на системата з управление на сигурността по 

веригата на доставките 
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Етап „Планиране” 

Ръководителите в организацията, които реализират УВД, виждат ясно 

необходимостта от интегриране на всички бизнес процеси във веригата на доставките. 

Може да се отбележи, че структурата на веригата на доставките е мрежата от 

участниците и връзките между тях. Ключовите процеси са тези, които произвеждат 

определена продукция и добавят стойност за потребителя. Компонентите на 

управлението са управленските изменения, чрез които тези процеси биват интегрирани 

и управлявани във веригата на доставките. В етапа на „планиране” системата за 

управление на сигурността на доставката се базира върху оценката и управлението на 

риска. Тя обхваща потенциални рискове, които могат да застрашат сигурността – 

природни бедствия, производствени аварии, повреда в оборудване и средства за 

транспорт, терористични актове, влияние на човешкия фактор, фактори извън контрола 

на фирмата и др. 

След като се оценят рисковете и се предприемат действия за тяхното 

управление, се дефинират и документират политика и общи и конкретни цели по 

сигурността на доставката. За осигуряване на изпълнението на целите се съставят 

програми с мерки и действия, отговорности, ресурси и срокове за тяхното реализиране. 

Етап “Изпълнение” 

Приемайки цялата концепция на веригата на доставките, участниците в нея 

представляват всички фирми и организации, с които дадена компания взаимодейства 

пряко или непряко чрез своите доставчици и клиенти от момента на производството на 

суровини до момента на потреблението на продукта. Предпоставка за управлението на 

сигурността по цялата верига на доставка е създаването на канали за обмен на 

информация и договарянето на определени изисквания между участниците в нея – 

контрагенти, доставчици и подизпълнители. Изследователите на тези канали определят 

членовете според участието им в различните потоци, които са свързани с продукта, 

правото на собственост, плащанията, информацията, дейностите по промотирането и 

логистичния поток. В етапа на „изпълнение” се внедряват дейностите и механизмите за 

контрол, процесите и процедурите на системата за сигурността. На този етап е 

необходимо да се определи и внедри структура с определени права и отговорности, 

свързани с изпълнението на политиката, на общите и конкретните цели и на програмите 

за управление. Ролите, правата и отговорностите трябва да бъдат документирани и 
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съобщени. За да се изпълнят всички планирани мерки, е необходимо да се определи 

компетентността на персонала, да се идентифицират нуждите от обучение и съответно 

да се осигури подходящо обучение. 

За оперативното изпълнението на действията за управление на риска е 

необходимо да се документират и внедрят редица процедури, инструкции и правила, в 

т.ч. и по отношение на проектиране, монтаж, експлоатация, почистване, поддръжка и 

модификация на всички части от оборудването, свързано със сигурността на 

доставката. В рамките на действията за оперативно управление фирмата дефинира 

изискванията си към доставчици, дистрибутори и търговски представители, запознава 

ги с изискванията и контролира как те ги изпълняват, за да гарантира сигурност на 

доставката по цялата верига. 

В тзи етап се съставят и планове за готовност за действия и способности за 

реагиране при извънредни ситуации (природни бедствия, производствени аварии, 

терористични актове и др.), които трябва периодично да се проиграват на практика. 

Етап “Проверка” 

На етап „проверка” се измерва изпълнението на процесите спрямо политиката 

по сигурността, целите и практическия опит. Прилагането на всички дейности от етапи 

„Планиране” и „Изпълнение” само по себе си не е достатъчно, за да се гарантира 

сигурност по веригата на доставка. От изключителна важност е да се контролира и 

наблюдава тяхното изпълнение по начин, осигуряващ събиране на достатъчни по обем 

и вид данни, които да се анализират и да се определи необходимостта от обучение, 

промяна в начина на работа, както и за предприемане на необходимите коригиращи и 

превантивни действия. За целта трябва да се извършват нужните количествени и 

качествени измервания, както и да се определят правила за разследване на инциденти, 

несъответствия и пропуски в дейността на фирмата по отношение на гарантирането на 

сигурност на доставката. На определен период е необходимо да се извършва оценка за 

това, доколко реалната практика съответства на законовите и други изисквания. 

Етап “Действие” 

Същността на този етап е в планирането и изпълнението на действия за 

постоянни подобрения на системата за управление на сигурността на доставката, които 

са базирани на механизма на вътрешните одити и прегледите от ръководството. 

Стандартът обръща особено внимание на сигурността на информацията, предимно по 

отношение на нейното електронно управление, съхранение и контрол на достъпа. 

Времето, което е необходимо за разработване, внедряване и подготовка за 



8 
 

сертификация на една Система за управление на сигурността на доставката, е различно 

и зависи от редица фактори, например – големина на фирмата, брой дейности, 

специфика и големина на рисковете, квалификационно равнище и др. Не е за 

пренебрегване и фактът, че това време може значително да бъде намалено, ако във 

фирмата вече има внедрена или предстои внедряването на друга стандартизирана 

система за управление и се извърши интегриране на общите за двете системи части. 

3. Ползи от въвеждането на системата за управление на сигурността по 

веригата на доставките  

 

Наличието на система за управление на сигурността на доставките е 

предпоставка за получаване на сертификат за оторизиран икономически оператор 

(сигурност и безопасност – AEOS или опростени митнически процедури / сигурност и 

безопасност – AEOF). Също така осигурява силни предимства, когато се кандидатства 

за доставчик или подизпълнител на сертифициран оторизиран икономически оператор 

(ОИО).  

Според Регламент (EО) № 648/2005 на Европейския парламент, определя 

правилата за предотавянето на статут на ОИО. Митническите власти, предоставят 

статут на „оторизиран икономически оператор” на всеки икономически оператор, 

учреден в митническата територия на Общността. 

Оторизираният икономичерски оператор се ползва от улесненията във връзка с 

митническия контрол, отнасящи се до сигурността и безопасността, както и от 

опростяванията, предвидени съгласно митническите правила. 

Статутът на оторизиран икономически оператор, се признава от митническите 

власти във всички държави-членки, без да се накърнява митническия контрол. Въз 

основа на признаването на статута на ОИО и при условие че са изпълнени 

изискванията, отнасящи се до конкретен вид опростяване, предвидено в митническото 

законодателство на Общността, митническите власти разрешават на оператора да се 

ползува от това опростяване. 

Главните предимства от въвеждането на система за управление на сигурността 

по веригата на доставките са следните: 

�        Сигурност у заинтересуваните страни – демонстриране на сериозна и 

надеждна система за управление сигурността на веригата на доставки пред 

регулиращите органи/власти, клиентите или потенциални такива и други 

заинтересувани организации. 
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�        Последователност – гарантира последователен и еднакъв подход от 

всички по веригата на доставките. 

�        Удовлетвореност на клиентите – демонстриране на способност да се 

удовлетворяват клиентските изисквания.  

�        Управление на риска – може да помогне на всички сектори да оценят 

рисковете по сигурността и да въведат контроли и защитни споразумения, за да 

управляват потенциални заплахи и щети по веригата на доставки. 

�        Лесна интеграция – използва система за управление, основана на цикъла 

планиране-извършване-проверка-действие, който бе въведен със стандарта ISO 14001 и 

е доказал своята ефективност. Това означава, че организациите, които вече са запознати 

със същия подход към риска, могат да използват подобен, когато правят анализ на 

рисковете и заплахите по веригата за доставки.  

�        Предпочитан доставчик – организацията може да демонстрира на 

митническите власти, че има способността да управлява проблемите по сигурността по 

веригата на доставки. Това е особено важно, когато се разглежда заяка за Управомощен 

Икономически Оператор (AEO).7 

 

Заключение 

 

В заключение може да се отбележи, че сигурността по отношение на веригата за 

доставки е основен компонент на глобалния пазар на днешния ден. Системите за 

управление на сигурността по веригата на доставките определят критерии за 

организациите, за да може да се идентифицират и управляват рисковете, свързани с 

природни или предизвикани от човека бедствия по такъв начин, че да се намали 

тяхното въздействие. Стандартът се основава на процесния подход и план-Do-Check-

Act, които участват в системите за управление на качеството, околната среда или 

здравето и системи за управление на безопасността, и дават възможност за независима 

трета страна за оценка и сертификация. 

Повечето проучени автори се обединяват около мисленето, че целта на УВД е да 

се увеличи максимално конкурентноспособността и доходността за организацията, 

както на цялата верига на доставки, така и за крайния потребител, което може да се 

постигне чрез управление на сигурността във веригата на доставките. Следователно 

интегрирането на процесите във веригата на доставките и реорганизационните 

                                                 
7 Authorised Economic Operators, http://www.aeo.org.uk/ 
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инициативи трябва да имат за цел увеличаване на общата ефикасност и ефективност на 

веригата на доставките. 

Управлението на сигурността по веригата на доставките е част от цялостното 

управление в организациите, което касае определянето и осъществяването на 

политиката на качеството. Контролът на сигурността включва оперативни методи за 

следене на процесите и отстраняване на причините за незадоволителното изпълнение 

във всеки етап от цикъла на доставките с оглед постигането на висока икономическа 

ефективност. 
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