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Роля на управлението на операциите в условията на криза 

 

Организационни мениджъри развиват структури и вътрешни отношения по 

начини, които са предназначени да се постигне максимална ефективност в нормална 

бизнес среда. Криза по дефиниция e едно събитие, което не се разглежда като 

обикновенна или естествена част от бизнес средата на една организация. Например, 

процентът на заетост от 80 на сто може да бъде очаквана част от бизнес средата на 

курортен хотел - очакване, което води до някои кадрови и управленските решения. От 

друга страна, ураган от пета степен не може да се разглежда като нормално бизнес 

събитие от хотела; поради това е малко вероятно. 

С оглед на кризисни ситуации организационни мениджъри могат (и трябва) да 

разработят планове за извънредни ситуации като пожари, наводнения, компютърни 

сривове, и така нататък. Въпреки това, не може да се очаква те да структурират своите 

фирми или около такива непредвидени случаи, условности или ако такива 

непредвидени обстоятелства са нормални, ежедневни събития. И все пак, най-

необичайни и често извънредни изисквания към бизнеса по време на криза може да 

направи нормалните процеси в организацията неспособни адекватно да реагират на 

кризата.  

Факторите, които изискват от една организация да приеме различни 

управленски процеси и отношения в ситуация на криза, включват такива въпроси като 

следните: 

а) изключително съкратена времева рамка, в която да се вземат решения.  

б) повреда или неработоспособност на нормалните управленски процеси и 

информационни канали, както външни, така и вътрешни за организацията.  

в) необходимостта да се координират действията с, или да се предприемат 

действия под ръководството на агенти като полиция, пожарна, или спасителни 

организации. 

г) подчинеността на нормални оперативни цели (ефективно обслужване, 

максимални продажби и т.н.) към кризисните наложени такива като безопасност  на 

условията на труд, сигурност и за смекчаване на загубите. 
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1. Пълно наименование на фирмата или институцията, в рамките 

на която функционира производствената система – обект на 

вашето изследване.  

Фирма "С.У.П.-България" ООД гр. Перник се занимава с изработката на бански 

костюми, бельо и спортно облекло, като по- голямата част от продукцията се предлага 

на външния пазар. Предприятието проектира, разработва и произвежда около 6 млн. 

облекла шдишно от името на някой от най големите световни марки като Н&М, 

Zara,Tchibo, Lindex, Adidas и др. 

 

2. Седалище. 

Централният офис на BLUEPOINT е със седалище в Атина (Гърция) и 

притежава две производствени цеха в България (,,С.У.П.-България”ООД) и Египет. 

Производственото предприятие което ще бъде разгледано по- подробно е 

„С.У.П.-България” ООД. 

 

3. Брой персонал (в организацията и в структурното звено) – общо 

и по категории. 

Персоналът на фирмата притежава необходимите за изпълнението на 

дейностите квалификационни групи по техника на безопасност и отговарят на 

медицинските изисквания в резултат на премината проверка в медицинско заведение. 

Работата в завода се извършва при спазването на строги хигиенни и санитарни условия. 

Естеството на работа на фирмата предопределя преобладаващ дял на заетите 

жени - 79% , както се вижда и от фиг.1. 
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Фиг.1 Структура на персонала по пол 

 

На фиг.2 е представено разпределението на персонала по възраст. Както може 

да се види преобладаващата част от персонала е на възраст от 30 до 40 години. С най-

нисък дял е групата до 30 години, като съществува тенденцията за увеличаването и. 

 

 

Фиг.2.Структура на персонала по възраст  

Разпределението на работниците по отдели е както следва; 

- ОТК-10 човека 

- Склад за платове - 4 човека 

- Склад за готова продукция — 5 човека 

- Отдел за опаковане - 20 човека 

- Офис ръчна работа - 2 човека 

- Склад за материали - 5 човека 

- Работилница - 6 човека 

- Отдел конструиране и технология - 13 човека 

- Отдел нормовремена — 3 човека 

- Счетоводство - 5 човека 
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- Личен състав - 2 човека 

- Охрана на труда - 2 човека 

- Кроялня - 22 човека 

- Отдел мостри - 40 човека 

Фирмата е осигурила работа на 400 работника. Повечето от работниците 

работят от дълги години във фирмата. Квалификацията, опитът и способностите взети 

заедно определят степента на активност за постигането на определен резултат. Този 

резултат допринася за реализация на общите цели на фирмата, във връзка с което 

персоналът получава и своето възнаграждение. 

 

Таблица 1 Описание на управленските кадри. 

 

В таблица 1 е предоствена информация за образователната степен на 

управленските кадри на предприятието. Вижда се, че фирмата разполага с управленски 

кадри без висше образование(с изключения на управителя, финансовия и 

маркетинговия мениджър), но за сметка на това с дългогодишен опит в бранша и 

доказани способности в дадената област. 
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Повечето от работниците във фирмата са със средно образование. Някои са със 

средно-специално, а някои са само с основно. 

Забелязва се ясно прогресивно нарастване на персонала в последните 4 години. 

Това явление се дължи на факта, че количеството произвеждана продукция се е 

повишило. 

За персонала са обособени помещения за почивка, които са снабдени с 

автомати за топли и студени напитки, както и са определени помещения за пушачи и 

непушачи. 

 

4. Входни производствени фактори и операционни ресурси на 

производствената система (5-10 реда) 

Една част от необходимите суровини и материали за производството на 

продукцията на фирмата се доставят от фирмите които поръчват стоката. В текстилната 

индустрия този няцин на работа се нарича ишлеме, когато клиента предоставя всико 

необходимо и плаща единствено за изработката на продукцията. 

Предприятието също така разполага и предлага суровини и материали на склад 

закупени от своите партньори от съответния бранш. 

Един от главните снабдитори на предприятието е фирма БОМИ. Тя е частно 

дружество създадено през 1993г. За изминалите повече от18 години, фирмата трайно се 

наложи на българския пазар и в момента е безспорен лидер в търговията с шивашки 

материали. Разполагам с богат асортимент качествени артикули, внос от Германия, 

Франция,Турция, Китай, Тайван и др. 

Суровините и материалите, които постъпват в складовете, подлежат на входящ 

контрол. Предприятието ползва следните суровини и материали: 

Ципове - делими и неделими пластмасови/спирални и лят зъб/и метални- 

оксид,алпака и антик. Скрити ципове. Ципова лента. Ципове делими с два плъзгача. 

Декоративни пластмасови ципове. Ципове с метализирана спирала. 

Копчета — копчета от полиестер, метализирани копчета, пастмасови тик-так 

копчета, секретни копчета, чико копчета, копчета за обличане, седефени копчета. 

Етикети - тъкани текстилни етикети за облекла ,текстилни етикети вътрешни с 

указания за състава и начина на третиране върху облеклата, картонени етикети. 
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Шевни конци - конци от полиестер № 50/2 и 40/2, конци от полиамид 150 

DEN 

Подлепващи материали - подлепващи материали на текстилна основа  

Ластици - плетени ластици от 4 мм до 60 мм, тъкани ластици от 6 мм до 80 мм, 

объл ластик, ластици за бельо, прегъващ се ластик, ластик с ламена нишка, презрамки 

за сутиен, широк ластик с надписи втъкани и щампа.  

Игли -шевни игли за професионални машини / 

Декоративна лента - двойно сатенирана лента от 5 мм до 66 мм, кадифена 

лента от 10 мм и 20 мм, ширити, ширит с надписи, памучен ширит рибена кост от 5 

мм до 20 мм. 

Шивашка креда - обикновена креда бяла синя зелена и червена, маслена 

креда, изчезваща бяла и цветна креда, прахова креда, молив креда. 

Пистолети за поставяне на етикети - различни модели, резервни игли и 

консумативи за тях. 

Дантела - памучна дантела, ластична дантела, брюкселска дантела, 

декоративна дантела с пайети и камъни,полиестерна дантела, дантела с фистон. 

Капси и рапиди - метални /никел, оксид, антик, алуминйй и никел "free". 

 

5. Типове производствено преобразуване и основни операции, 

осъществявани в производствената система (5-10 реда). 

Процесът започва с изборът на модел и платове за изработката му. След уточняването 

на тези две неща производствения процес започва в Технологичния отдел, където се 

извършват следните операциии 

- изготвяне на Технологични документи и кройки 

- изчисляване на разхода за материали 

- изготвяне на пътен лист на поръчката 

- изчисляване на нормовремената 

- изчисляване на капаците за настилите 

Следващата стъпка на производствения процес се извършва в Конструктивно- 

технологичния отдел, където се изработва мострата на продукта (в този отдел има по 

едма машина от всеки вид който се намира в производствения участък). След като се 

изработи мострата се изчаква удобрение от страна на клиента и ако мострата бъде 

удобрена платовете се изпращат в крояната. 
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Когато платовете бъдат разкроени заедно с останалите материали се изпращат в 

производството за да започне самата изработка на продукцията (последователността на 

операциите и машините на които се извършват са посочени в табл.2). 

Готовата продукция минава през ОТКК (Отдел технически контрол на качеството), 

където се проверава изработката на всеки продукт и при не качествена изработка бива 

връщан обратно в производството зо попровка. 

След като мине през ОТКК, проверената и удобрена продукция се дава за пакетаж и се 

изпраща на клиента. 

6. Изход на системата. 

„С.У.П.-България”ООД предлага широка гама от бански костюми и бельо. 

Банските костюми се делят на мъжки, дамски и детски. Мъжките бански са предимно 

тип боксерка и слиц. Дамските и детските бански костуми биват два вида: цял бански и 

половинки (сътиен и боксерка/бикина/прашка). 

Бельото располага със същия асортимент, като се добавят и бодита (бикина и прашка), 

корсажи за мъжете и жените. Както при сутиените, така и при горните части на 

банските костюми чашката има различна форма и модел като на пример: 

-тип бриджитка 

-с подплънки 

-без подплънки 

-с ортопедични подплънки 

При изработването на продукцията си фирмата залага на индивидуалността на 

потребителя, на високото качество, на удобството им и не на последно място на 

достъпната цена. Желанието на фирмата е продукцията й да се откроява с качеството на 

израборка и с оригиналност на дизайна. 

Моделите на „С.У.П.-България”ООД винаги са съобразени с модните тенденции и 

големият им асортимента е съобразен с всяка възрастова група и стил на обличане.  
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Фиг.1. Продажбите по видове стока за 2012 год. 

На фиг.1 са изведени процентите на продажбите в зависимост от предлагания 

продукт. Както се вижда с най-висок процент на продажбите са банските костюми, 

следвани от бельото и спортните облекла. Разбира се тези проценти са изменящи се в 

зависимост от изследвания сезон. 

7. Три, според вас най-значими операционни приоритета на 

организацията, подредени по важност. Аргументация за избора 

ви.  

Основната цел, която си е поставило ръководството на дружеството е да 

създаде баланс между интересите и потребностите на клиентите и възможностите на 

фирмата за задоволяването им. 

В зависимост от времевия обхват можем да разграничим следните цели: 

Краткосрочни цели: 

� Управление на човешкия фактор 

- Обучение на персонала с цел повишаване на квалификацията; 

- Ефективно използване на персонала; 

� Оптимизиране разходите за труд и материали 

- Разработване на програма за планиране и отчитане натовареността 

на персонала по структурни звена; 

 

Средносрочни цели: 
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� Подобряване качеството на произвежданата 

продукция/извършваните услуги; 

� Подобряване на материално-техническата база; 

 

Дългосрочни цели 

� Повишаване на финансовото представяне; 

� Запазване на настоящите и привличане на нови клиенти; 

� Изграждане на бази в големите центрове за потребление. 

Основен момент при начертаване на целите е да съществува обективност и 

реална преценка за настоящето положение на фирмата, както и да се изследва 

възможността за бъдеща ситуация, в която тя може да се окаже в кратък период от 

време. Трябва да отбележим, че целите на дружеството могат да се променят от 

ръководството при евентуални промени на пазара, законодателството или в 

обкръжаващата среда изобщо. 

8. Изброете три производствени процеса, осъществявани в обекта. 

Класифицирайте ги, според познатите ви критерии.  

В следващата таблица са представени следните производствени процеси: 
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9. Определете производствения капацитет на обекта, който 

изследвате. Считате ли, че капацитетът е достатъчен или 

излишен. Аргументирайте отговора си.  

Най-подходящият начин за съчетаване на технологичните операции е паралелно-

последователният - всяко изделие от партидата преминава от следващата операция, 

веднага след обработката си на предшестващата операция и в същото време 

изработката на двете части се извършва паралелно. 

Формулата, която може да се използва предприятието, за да изчисли нормовремето за 

даден процес е: 

Tm = ∑tn / m 

където: 



11 

 

Tm - средно време за извършването на един процес; 

m - количество изработени бройки; 

tn – времето, за което 1 работник извършва даден процес. 

При предметно-линейно разположение работните места са подредени строго по 

технологичната последователност на операциите от осъществявания частичен проце, 

като входното и изходното РМ са еднозначно определени. 

За осигуряване на по-висока рентабилност и оттам подобряване на конкурентните си 

предимства е необходимо освен реорганизация на производствения процес и 

обновление на машинния парк. Пример за подобно обновление е закупуване и 

въвеждане в експлоатация на 11 бр. ластични машини PEGASUS EX5104 и 11 бр. 

оверлог машини PEGASUS EX5214 82BA. Тяхното закупуване ще бъде една много 

инвестиция, която ще доведе до по-високо качество на произвежданите бански и 

разбира се достигане на по-високи механични показатели. 

Самото закупуване на машините ще промени разположението във всяка бригада. Една 

нова ластична машина ще замени две от старите. Същото се отнася и за оверлог 

машоните. Така, че отпаднат по две работни места от всяка бригада или общо 20. 

Относно поръчката на 13 000 бр. бански костюми може да се направи съпоставка 

между подобрения и настоящ производствен процес в следната таблица: 

Табл.3 

 

 

10. Предложете решение за преодоляване на проблемите, свързани с 

производствения капацитет, ако такива съществуват. 

Аргументирайте предложенията. 

 

На база направения анализ на цялостната дейност на “С.У.П.- България” ООД, 

може да се обобщи, че предприятието се развива в положителна посока - има стабилни 
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позиции на пазара, добро състояние на финансовите ресурси. Всичко това дава 

възможност на дружеството да инвестира непрекъснато в своето усъвършенстване и да 

развива дейността си. 

“С.У.П.-България”ООД е утвърдила своя имидж сред потребителите,  което я 

прави най-предпочитания доставчик за редица големи и малки предприятия на 

вътрешния пазари. 

Големият процентен дял на износа за страните от Европейския съюз, говори за 

високо качество на произвежданите от дружеството продукти, тъй като конкуренцията 

в Европейския съюз е изключително силна.. 

Установено е, че типът на производство е средносериен, което означава, че 

предприятието се характеризира с многообразна, но стабилна номенклатура. 

Технологичните операции в предприятието са съчетани последователно, поради което 

времето за изпълнение на всички структурни елементи на производствения процес е с 

максимална продължителност. 

 


