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ВРЪЗКИ НА ЛОГИСТИКАТА С ДРУГИ ОБЛАСТИ НА 

ФИРМЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ 
Нана Илиева 
Софарма Трейдинг АД 

 

Логистичната верига като неразривен компонент от всеки бизнес, започва да 

придобива все по-ясен образ относно ролята й в компаниите и започва да тежи на 

мястото си. Нещо повече – осъзнава се нейното значение и ключова роля за успешното 

управление на бизнес процесите, защото за да съществува логистичната верига в една 

компания, трябва много ясно да бъде осъзната нейната необходимост от висшия 

мениджмънт на първо място, и след това от всички останали. 

В този аспект, връзките на логистиката с всички други области на фирменото 

управление са от изключително значение и за тяхната здравина трябва да се работи 

целенасочено. За да се случват планираните продажби, те трябва да са подкрепени от 

добра дистрибуционна услуга. 

Основните теми, които ще бъдат засегнати в доклада, са: 

• Логистиката в една компания за дистрибуция 

– Каква е нейната роля?  

– Доколко е осъзната необходимостта и важността й? 

– Какво е отношението на българските компании към логистиката; 

• Логистичната верига в „Софарма Трейдинг” 

– Как работи тя – модел преди и сега в компанията (при формирането й и 5 

години по-късно); 

• Логистиката и финансовите операции 

– Каква е връзката между логистичните решения и управлението на 

финансовите потоци? 

– Предимства и недостатъци на централизираното снабдяване – управление 

на наличности – цена на капитала и парични потоци, управление на 

транспортните разходи); 

• Контролни точки 

– Отражение върху крайния резултат – удовлетвореност на клиентите 

(вътрешни и външни); 

• Автопарк 

– Собствен автомобилен парк или нает транспорт; 

– Система за управление на маршрутите;  

• Логистика и управление на качеството 

– Каква е връзката между логистика и управление на качеството? 

– Защо е важно процесите да бъдат описани в процедури и доколко помагат 

или пречат на реалния работен процес? 

• Логистиката и човешкият ресурс 

– Проблеми на управлението на човешките ресурси в логистиката.  

– Как да наемем правилния персонал; как да се възползваме от знанията на 

човешките ресурси в ежедневната работа на логистиката 
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Логистиката в една компания за дистрибуция. 

 

Каква е нейната роля? Доколко е осъзната необходимостта и важността й? Какво 

е отношението на българските компании към логистиката? Това са основните и 

ключови въпроси, на които всяка компания за дистрибуция трябва да намери отговори 

и те се намират лесно, когато има така наречения поглед от високо. Всичко е логистика 

и в най-малкия детайл, независимо какви определения се използват за това – 

организация, прецизност, координация и т.н.  

Логистиката е онова звено във всяка една компания, за което не трябва да се 

говори. Тогава нещата се случват, така както всеки по веригата си ги представя. 

Търговците имат достатъчно стока, а финансистите нямат затворени парични средства. 

Доставката до крайния клиент е навреме в точното количество, на правилното място и 

на разумната цена. Стоката е съхранявана правилно и има достатъчно дълъг остатъчен 

срок на годност. 

Независимо от обема на бизнеса всеки един от тези елементи силно влияе на 

крайния резултат, който търси всяка компания. 

В този смисъл, осъзнавайки всичко това, всяка компания лесно и ясно може да 

разбере каква е ролята на логистиката и доколко е важна за оптимизирането на тези 

процеси в нейната дейност.  

През последните години има ясно изразено позитивно отношение на 

българските компании към логистиката. Причините за това са комплексни. От една 

страна много международни фирми започнаха да оперират в тази сфера на българския 

пазар. Те донесоха добрите практики и бързо показаха предимствата от добрата 

логистика. Построиха се много модерни и отговарящи на високи европейски стандарти 

логистични бази, което също е показател за промяната на мисленето в посока 

логистика. Отношението и изискванията към доставчиците на услугата „логистика” се 

промени, станаха по-високи. 

Разбира се липсата на корпоративна култура в някои по-малки български 

компании ще забави навлизането на логистиката като самостоятелно звено. Във всички 

случаи логистиката управлява едни от най-съществените пера в разходната част на 

бизнеса, но е и нещо, което е валидно за много други дейности: или се адаптираш и 

преминаваш на следващо ниво или излизаш от пазара. 

 

Логистичната верига в „Софарма Трейдинг” 

 

Причината да разглеждам логистичната верига в Софарма Трейдинг не е само 

фактът, че управлявам този отдел. Това, което коментирах по-горе за отношението на 

българските компании, изцяло е в сила за Софарма Трейдинг. 

Компанията като такава е в резултат от сливането на 5 по-малки дистрибутора и 

на българския пазар съществува от 2006 г. През 2011 е компания номер 1 във Сектор 

Фармация според класацията на вестник „Капитал”. Носител е на много престижни 

награди в т.ч. и за най-бързо развиваща се компания. 

Преди повече от 5 години логиката на процесите бяха както в повечето 

български компании – няколко отдела, които се опитваха да се сработят, за да 

постигнат определени резултати. Всеки отдел в една компания има поставени цели, 

които трябва да постигне, но понякога на отделните мениджъри им се губи общата цел. 
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Звената, които задължително трябва да са сработени като часовников механизъм 

снабдяване, транспорт, склад трябва да имат физическата (като части от един отдел) и 

емоционална нагласа да работят като единен екип. По този начин действията, които 

излизат от отдела са последователни, логични и добре организирани. Така се спестява и 

много време за допълнителна комуникация, която иначе би се провела с няколко 

различни човека. Обединението на няколко различни като темперамент и характер хора 

изисква време и постоянство, но положителните резултати винаги са действали 

мотивиращо на всеки по веригата и с това допринасят за запазване на вярата в успеха 

на екипа. 

От общото към частното. Всяко направление в отдела има специфични задачи, 

свързани с различните звена компанията. Работата на едните пряко се отразява върху 

резултатите на другите и в този смисъл е основополагаща не само добрата 

комуникация, но и разбирането на логиката на процесите в останалите отдели. 

Примерите в тази посока могат да бъдат безкрайно много, но в този материал ще се 

спра на взаимовръзките с финансово-счетоводен отдел и човешките ресурси. 

Влиянието на системата по управление на качеството е засегната като процеси, които 

дават насоката на действията за гарантиране на качествено изпълнение на поставените 

задачи. 

 

Логистиката и финансовите операции 

 

Във всички учебници за управление на наличностите неизменно присъства 

следния пример: 

 

Конфликтите в традиционната верига на доставки 

  Маркетинг Логистика 
Финанс

и 

предмет - цел 
Увеличение на 

приходите 

Намаление на 

производствените и 

оперативни разходи 

Увеличение на 

печалбата и 

паричния 

поток, 

намаление на 

инвестициите 
тази цел предполага 

Обслужване на клиенти 

  

 

Производствена 

ефективност 

   

"Затворени" пари  

   

 

 

Управлението на наличностите е изключително ключов момент в цялостното 

управление на паричните потоци в компанията. За доброто им управление са важни 

фактори като обема на закупената стока, честотата на доставките, условията на 

плащане, договорените отстъпки и правилното им управление. 
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Неизменно задължение на мениджъра, управляващ наличностите, е коректното 

подаване на информация за падежи и предстоящи плащания. 

Няма компания, независимо дали е голяма или по-малка, която да „затваря” 

средства с желание. Парите носят пари само когато са в движение.  

За да се управлява качествено този процес, трябва да се разполага с 

необходимите инструменти, които да спомагат за вземане на решенията при покупка. 

Когато говорим за номенклатура от 10 000 артикула, автоматизацията на този процес е 

от огромно значение. Познаването на процеса в детайли от своя страна дава 

възможност за залагане на правилния алгоритъм. Как да се прогнозират и планират 

очакваните продажби, какви промоции предстоят, каква е рекламната кампания за 

дадена марка, каква е нагласата на пазара за новия продукт – това са въпроси, чиито 

отговори трябва да залегнат в алгоритъма, за да се получи адекватно предложение за 

покупка на определено количество стока. Разбира се има още фактори, които влияят на 

вземането на това решение и отново подчертавам необходимостта от детайлно 

познаване на процесите и изключенията, за да се пазарува адекватно за няколко 

милиона всеки ден. 

 За една компания е важно да реши кой начин на управление на наличностите би 

бил най-подходящ или иначе казано би носил по-добър резултат. 

Като цяло два биха могли да бъдат основните методи за управление на 

наличностите – централизиран и децентрализиран. 

И в двата случая ясно трябва да са комуникирани целите на компанията за нива 

на наличност и договореното ниво на обслужване на клиенти (Service Level Agreement). 

Друг ключов фактор е умението на компанията да подбере качествен персонал и да 

може да го управлява независимо дали е позициониран на едно място или на няколко. 

Избраната схема на работа неизменно ще се отрази и върху управлението на 

транспортa, което както вече споменахме е съществен разходен елемент във всеки 

бюджет. Вероятно за вземането на такова решение има значение и сферата, в която 

компанията работи.  

В случая на Софарма Трейдинг централизираното управление на наличности и 

транспорт дава по-добри резултати в сравнение с децентрализирането: 

• По-гъвкаво разпределение на наличностите между регионалните 

дистрибуционни центрове; 

• По-добри търговски условия на база поръчан обем стока; 

• По-добро управление на транспортния график, респективно на разходите и 

т.н.  

    

Контролни точки 

 

– отражение върху крайния резултат – удовлетвореност на клиентите 

(вътрешни и външни); 

Често пъти в ERP системите говорим за контролни точки. Това са онези жалони, 

които дават вътрешна информация какво се случва и с каква скорост по веригата, за да 

се търси. В Софарма Трейдинг основните контролни точки са: 

� Първоначално вземане на заявка; 

� Разпечатване на набирачен лист; 

� Начало на набиране на заявка; 

� Край на набиране на заявката; 
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� Проверка на заявката от контрола; 

� Проверка на заявката при диспечер; 

� Ролята на последната контролна точка изразява стремежа на една компания 

наистина да проследи веригата на доставка до самия край и да гарантира 

възможно най – високо ниво на удовлетвореност на крайния клиент. 

Неизменно всеки доволен клиент не само споделя качественото обслужване с 

неговите колеги, но и чувството за лоялност се засилва. При такива изградени 

взаимоотношения клиентът се превръща в партньор, с който заедно развивате бизнеса 

си. 

 

Автопарк 

 

Напоследък в нормална практика се превръща, а и икономически често пъти е 

по-обосновано, услугите, които не са присъщи за една компания, да им се търси 

външна алтернатива. Или по-просто казано, ако има друг, който да е по-голям 

специалист в дадена дейност и това да ти струва по-малко, е по-добре да му възложиш 

задачата на него. 

Едно такова решение обаче трябва да бъде базирано на много детайлен анализ и 

добре да бъдат преценени предимствата и недостатъците. Друг важен момент е, че 

подобни анализи трябва да се правят поне веднъж годишно предвид динамиката на 

пазара, за да се възползваш от всяка една добра ситуация. 

Когато една фирма е дистрибутор, доставката до крайния клиент е една от 

основните й дейности. Критерият, които бързо накланя везните в полза на собствен 

транспорт, е крайният клиент да бъде удовлетворен. Шофьорите заедно с търговските 

представители са хората, които имат ежедневен визуален контакт с крайния клиент.  

От изключително значение са тяхното поведение, подчинено на единни 

стандарти, външен вид и начин на комуникация. Все неща, които трудно ще се 

постигнат при работа с поддоставчик на тази услуга. 

Управлението на собствен автопарк от своя страна налага и необходимост от 

система, която да анализира и контролира основни пера в транспорта – километри, 

гориво, ремонти и резервни части. 

Системата, внедрена в компанията ни, дава редица предимства. Тя управлява 

маршрути, предварително зададени на различни принципи – най-къс маршрут, най- 

бърз маршрут или специфика за зареждане на клиенти с определена последователност. 

В нея се проследява цялата информация за всеки автомобил на компанията, т.нар. досие 

на автомобила. По този начин се анализира честотата на различните повреди при всеки 

шофьор; проследяват се стандартните прегледи, които са важни за правилното 

техническо функциониране на транспортните средства; проследява се качеството на 

работа на сервизите. Въвеждането на детайлна информация в тази система чрез други 

системи, с които има изграден интерфейс като ERP, GPS и дори системи на външни 

доставчици (на гориво например) дава възможност за създаването на конкретен и 

детайлен бюджет, а впоследствие и проследяване на заложените показатели. 

  По малко по-различен начин обаче стои въпросът с доставките до регионалните 

дистрибуционни центрове, при който не присъства критерият за крайния клиент. В този 

анализ решението зависи изцяло от спецификата на различните бизнеси, 

съществуването на различни рискове и начините те да бъдат управлявани, както и 

гъвкавите реакции и в двата случая. 
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Логистика и управление на качеството 

 

– Каква е връзката между логистика и управление на качеството? 

– Защо е важно процесите да бъдат описани в процедури и доколко помагат 

или пречат на реалния работен процес? 

Принципите и изискванията на международните стандарти за системи за 

управление на качеството осигуряват възможности за ефективно управление на 

логистичните дейности и процеси във фирмите, които са ги въвели, чрез насочване на 

техните усилия към подобряване на цялостния процес на производство и реализация. 

Това се осигурява посредством: идентификация на отделните процеси, в т.ч. и 

логистичните; определяне на тяхната последователност и взаимовръзка; осигуряване на 

ресурси и информация; разработване на необходимата документация; изграждане на 

подходяща вътрешноорганизационна среда и управленска структура на фирмата; 

използване на системния подход за усъвършенстване управлението на 

взаимосвързаните дейности и процеси в нея; определяне на необходимите критерии и 

съвременни методи за ефективното управление на процесите за осигуряване на високо 

качество на изделията и услугите и възможно намаляване на общите разходи. 

Мотивацията на по-голямата част от компаниите за въвеждане на 

международния стандарт за Система за Управление на качеството (ISO 9001:2008) е 

свързана със стремежа да подобрят управленските си процеси. Разбира се, не бива да се 

пренебрегват и интересите на компаниите да придобият външни ефекти, най-често да 

получат предимства по отношение на привличане на повече клиенти и на участие в 

търгове, конкурси и др. Индустриалните фирми в България, въвели системата за 

управление на качеството и получили сертификат за нейното съответствие на 

международните стандарти, показват положителни ефекти по отношение на 

подобряване организацията на работа. Те се изразяват в определяне на ясни правила за 

работа, конкретни отговорности и взаимовръзки, решаване на ежедневни управленски 

проблеми, подреждане и оптимизиране на документацията, проследяване на 

получените резултати спрямо планираните.  

Проблемите в областта на логистиката, които се проявяват, се дължат на 

недооценяване важността на условията на доставка на необходимите ресурси и тяхното 

стриктно изпълнение за ефективното осъществяване на производствените процеси на 

фирмата и качеството на продукта, който се предлага на клиента. Определянето на 

условията на доставка е въпрос на логистични решения, които могат да имат своята 

оптимизация при съответни договорености между фирмата и подходящия за нея 

доставчик. Това е свързано с виждането и решенията на управленските екипи, а също 

така и с наличността на необходимите ресурси (финансови и човешки) за прилагането 

на съвременни подходи, методи и информационно-комуникационни системи за 

усъвършенстване управлението на всички процеси във фирмата, в т.ч. и логистичните.  

Положителните ефекти от въвеждането на системата за управление на 

качеството, отговаряща на международните стандарти, върху осъществяването на 

фирмените дейности и процеси, в т.ч. и логистичните, зависят от ефективността на 

прилаганата стратегия и свързания с нея избор на съвременни критерии и методи за 

ефективно управление. Това е така, защото системата за управление на качеството, 

която се въвежда (ISO 9001:2008), се основава на дефинираните мисия и цели на 

фирмата. С нейното прилагане се постига усъвършенстване главно на оперативните 
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аспекти на управление на процесите, в които са включени и логистичните. Затова 

доброто съчетаване на стратегическите и оперативните аспекти при управление на 

процесите във фирмата, включително и логистичните, е важно условие за постигането 

на очакваните положителни ефекти от въвеждането на ISO 9001:2008, което е свързано 

с организационната зрялост на фирмата, с познаването на съвременните управленски 

концепции, с възможностите за прилагане на адекватни управленски подходи, системи 

и методи. 

 

Логистиката и Човешкият ресурс 

 

Човешкият ресурс във всяко едно звено е критичен. Това е факторът, който 

прави нещата да се случват. Това предполага изключително тясно сътрудничество с 

хората там. На първо място ясно разяснение на процесите в Логистиката; необходимите 

компетенции за специфичните дейности в различните звена; последваща подготовка и 

обучения. Хората, които наемат екипите си, трябва да са добре запознати с различни 

похвати при подбора на персонал, за да могат по-лесно да вземат решение за наемането 

на правилния човек. 

Кои са най-често срещаните проблеми на управлението на човешките ресурси в 

логистиката: 

• Неразбиране на процесите, респективно търсене на различен профил; 

• Обучения с неправилна насоченост; 

• Неадекватни предложения за реорганизиране на процесите и др. 

Преодоляването на тези пречки е възможно само със съвместна работа. С 

изготвянето на ясни и конкретни длъжностни характеристики; с описание на процесите 

и генериране на необходимите компетенции за дадената длъжност; в подготовката на 

качествено първоначално обучение като материя и време; в подготовката и 

провеждането на регулярни атестации за работата на всеки човек и в навременното 

подаване на обратна връзка. 

Като обобщение на изложения материал мога да отбележа, че връзките  на 

логистиката с другите области във фирменото управление са реални и съществени, 

същевременно трябва да бъдат невидими и здрави, за да се гарантира здравословен 

ефект върху всяка организация. 

 


