Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър”
Факултет „Международна икономика и администрация”

Катедра „Администрация и управление”
РУМЕН СТОЙЧЕВ КОСТОВ

Приложението на инструментариум на управленски
концепции в предприятията от лекото машиностроене фактор за подобряващи се резултати

АВТОРЕФЕРАТ
на дисертация за присъждане на образователна и научна
степен “доктор” по научна специалност: „Икономика и
управление” (по отрасли)
Научен ръководител:
Проф. д.и.н. Йосиф Илиев
Рецензенти:
1……………………………………
2……………………………………

Варна, 2012

1

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита пред научно жури от
катедра „Администрация и управление” към факултет „Международна икономика
и администрация” на ВСУ „Черноризец Храбър” – гр. Варна.
Дисертационният труд, с обем

от 178 страници, се състои от увод,

изложение в три глави (общо 151 страници), заключение (3 страници) и 2
приложения (15 страници). Съдържанието на всяка от главите е разпределено в
отделни параграфи, като в края на всяка глава са направени конкретни изводи и
обобщения. Основният текст съдържа 30 фигури, 12 графики и 9 таблици.
Списъкът на използваните литературни източници (9 страници) се състои от 108
заглавия на български, руски и английски език (63 на кирилица и 45 на латиница).
Авторът на дисертационния труд е Изпълнителен Директор на голямо
машиностроително предприятие и докторант на самостоятелна подготовка в
катедра „Администрация и управление” към факултет „Международна икономика
и администрация” на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”.

Защитата на дисертационния труд пред научно жури ще се състои на 29.06. 2012
г. от ............. часа в Заседателната зала на ВСУ „Черноризец Храбър” – на
заседание на научното жури. Материалите по защитата са на разположение на
интересуващите се в канцеларията на катедра “Администрация и управление” към
факултет „Международна икономика и администрация” на ВСУ “Черноризец
Храбър”.
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I.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. Въведение
Ръководителите, които управляват даден бизнес или предприятие, имат
определено виждане за света, както и определен набор от управленски практики
при изпълнение на своите задължения. Работата на мениджъра и по-специално на
висшите ръководители, в съвременните условия са свързани с това да обучават, да
инструктират, да бъдат колегиални и да насърчават своите служители. Основната
грижа на съвременния мениджър, наред с високия му личен професионализъм е
формирането на толерантно настроена и подпомагаща трудовата дейност работна
среда, която дава възможност на всеки служител да се чувства ценен и да бъде попродуктивен. Когато работната среда е открита и служителите виждат, че
мениджърите им възприемат нови идеи, нови концепции и подходи при
възлагането и изпълнението на целите, е по-вероятно да се приобщават към
подобна целево ориентирана фирмена култура, да се чувстват като част от
организацията и да генерират повече и по-добри начини за подобряване на
процесите, системите и резултатите като цяло. Чрез своето богатство на идеи и
теории съвременната управленска наука дава достатъчно на брой, научно
обосновани отговори на подобни, важни за всяка организация въпроси.
Основният проблем в практиката на мениджърите опира до правилния подбор на
използваните от тях техники и инструментатиум, които се изучават чрез
проучвания и от наблюдения на работата на други мениджъри. Особено след
приемането на Република България в Европейския съюз въпросите, свързани с
подобряване на

ефективността на предприятията и повишаване на тяхната

конкурентноспособност излизат с нарастваща сила на преден план. Свободното
придвижване на стоки и капитали повишава значително изискванията към
българските предприятия за ниска себестойност и високо качество на готовата
продукция, а добрият мениджмънт се превръща в много ценен нематериален
актив. Изграждането и по-доброто функциониране на така необходимия
мениджърски екипа налага усъвършенстване и аргументирано актуализиране на
традиционно използваните управленски инструменти и свързаните с тях
практики.
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2. Актуалност и значимост на диссертационното изследване
Да

се

управлява

успешно

голямо

предприятие

в

условията

на

глобализираща се икономика, непрекъснато нарастваща конкуренция на пазарите,
увеличаващи се неопределеност и риск при функциониране и др. безспорно е
мотивиращо силните личности. Това, което в най-висока степен обаче извличам
като поука е необходимостта, но и едновременно с нея и възможността
управлението да се поставя върху научни основи. Само и единствено опитът,
акумулиран във времето, не може да даде отговор на множеството въпроси,
възникващи

пред

висшите

мениджъри

и

мениджмънта като

орган

на

предприятието в стратегически и в оперативно – тактически план.
За да се отговори успешно на новите предизвикателства на глобализиращия
се свят, мениджърите на българските предприятия са изправени пред
необходимостта от обогатяване на своите знания и от разнообразяване на
арсенала на използваните от тях управленски инструменти и практики.
Последователното и системно проучване на богатството от концепции,
подходи и инструментариум, третиращи от различни гледни точки възможностите
за ефективно управление на съвременните предприятия е ключово за въвеждането
им в практиката. Определена увереност, че управленските концепции са
приложими в работата ни и водят до успехи, ми дава както чуждият опит и
добрите чужди практики, така и собственият ми опит и поуки в тази посока.
Специалният интерес към три от концепциите, а именно: управление чрез
поставяне на цели и самоконтрол; концепция за Lean производство; концепция,
базирана на балансираните карти за оценка на резултатите, насочи интереса и
усилията ми към дисертационно изследване в тази област.
Става дума за концепции и техният инструментариум, които приложени на
практика водят до последователно достигане на една от най-важните
стратегически цели на всяка бизнес организация, а именно подобряване на
нейната конкурентоспособност чрез придобиване на важни конкурентни
предимства. Същевременно в българската бизнес практика и по-конкретно в
предприятията

от

лекото

машиностроене,

преобладава

подценяване

на

третираните концепции, недостатъчно въвеждане и използване на богатия обхват
от техен инструментариум. Научните публикации в тази област непрекъснато се
увеличават, но емпиричните изследвания в нашата практика са недостатъчни.
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Тъкмо тези два момента на недостатъчност на емпиричните изследвания и слабо
разпространение

на

инструментариума

на

управленските

концепции

в

предприятията от лекото машиностроене, са водещи аргументи за актуалността и
значимостта на темата на дисертационния труд.
3. Обект и предмет на дисертационното изследване
Обект на изследване в дисертационния труд е инструментариума на редица
управленски концепции и неговото проучване от гледна точка на възможно
използване в предприятията от лекото машиностроене1 на Р. България.
Предмет на изследване в дисертационния труд са предпоставките,
условията и организацията при прилагане (респ. внедряване) на подходящ
инструментариум на три от управленските концепции в предприятията от лекото
машиностроене и по-конкретно в „Херти” АД.
4. Изследователски проблем
Новите предизвикателства в условията на глобализация извеждат на преден
план пред мениджмънта на предприятията от лекото машиностроене, задачата за
осигуряване на конкурентни предимства. Тази задача е особено актуална за
експортно ориентираните предприятия. В нейното решаване важно място заема
успешното прилагане (внедряване)

на инструментариум на управленски

концепции, насочен към по-добро управление на процеси и дейности, генериращи
високи загуби и разходи за производство, снижаващи конкурентноспособността
на предприятията.
5. Изследователска теза
Изследователската (респ. докторска) теза на дисертационния труд се
формулира по следния начин: При нарастващата актуалност на управленските
концепции и инструментариум и тяхното широко използване в чуждестранната
практика, в предприятията от българското леко машиностроене е налице

1

Леко машиностроене включва по КИД 2008 на НСИ: Сектор Преработваща
промишленост, Раздели: Производство на метални изделия, Производство на машини и
оборудване, Производство на автомобили, Производство на превозни средства, Производство на
изделия от каучук и пластмаси. Изследването обхваща големи предприятия, съгласно ЗМСП със
средносписъчен брой на персонала над 250 души - б.а
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подценяване и изоставане. В отделното предприятие изоставането е преодолимо
чрез създаване на предпоставки, условия, организация и обучение, а прилагането
на подходящ инструментариум води до положителни резултати, включително до
конкурентни предимства за предприятието.
6. Цел и задачи на дисертационното изследване
Изследователска цел
Основната цел на дисертационния труд е да се достигне до прилагане на
определен инструментариум на управленски концепции в конкретно предприятие
от лекото машиностроене и регистриране на произтичащите от прилагането
положителни икономически ефекти.
Основни задачи
Постигането на така дефинираната основна цел изисква решаване на
следните задачи на дисертационния труд:
● Първа задача: Да се осъществи целенасочено проучване на широк кръг
от актуални теоретични източници, третиращи управленски концепции и
инструментариум за възможното им използване в практиката на предприятията от
лекото машиностроене.
● Втора задача: Да се проучи “картината”, респ. състоянието на лекото
машиностроене в страната предимно от гледна точка на прилагани на настоящия
етап в предприятията управленски концепции и инструменти.
● Трета задача: Да се осъществи в конкретно предприятие (“Херти” АД)
цялостна подготовка, организация и обучение по внедряване на управленски
инструментариум, в обхвата на три от проучените управленски концепции, който
да води до подобряване ефективността на производството и финансовите
резултати на предприятието.
7. Методология на изследването
В съответствие с концептуалната рамка

на дисертационния труд,

методологията на изследването обхваща следните по-съществени моменти:
● Проучването първоначално обхваща ретроспективен анализ на развитието
на значими научни управленски концепции, ориентирани към бизнес практиката.
Аанализът на теоретичните източници дава възможност да се откроят редица
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обобщения и изводи със съществена значимост за дисертационното изследване.
По същество с него се полагат основите на дисертационния труд и се извършва
стесняване на разглежданите концепции до такива, които са особено полезни за
по-нататъшното изследване.
● Чрез метода на анкетно експертно изследване, както и метода на
наблюдение и описание, са анализирани и разкрити важни страни на състоянието
и развитието на лекото машиностроене в страната. Основен акцент е поставен
върху прилаганите на настоящия етап подходи и инструменти на управленските
концепции. Проведените срещи, беседи и дискусии с висши ръководители на
предприятията от лекото машиностроене в комбинация с анкетното проучване
открояват сериозни проблемни полета, които обобщено са в две направления:
- подценяване от мениджмънта на предприятията от лекото машиностроене
на инструментариума на управленските концепции;
- произтичаща от това подценяване недостатъчна управляемост на основни
фактори на производството, с негативно влияние върху конкурентоспособността
на предприятията.
● Конструктивната, респ. проектната част на дисертационното изследване е
основана на собствено проучване на т. нар. „тесни места” в конкретното
предприятие, т.е. области и дейности, които са слабо управляеми и генерират
загуби. В качеството на противодействащи мерки са аргументирани редица
инструменти

от

обхвата

на

управленските

концепции.

Управленският

инструментариум е внедрен в конкретно предприятие на основата на съвременен
подход, а именно: под ръководството на автора са формирани съответни проектни
екипи; създадена е организация на работата по внедряване; проведено е
целенасочено обучение на екипите; осигурена е висока трудова мотивация на
екипите и техните членове. Въведеният по този начин инструментариум има
характер и черти на добри мениджърски практики, поради факта, че осигурява
положителни ефекти в различни измерения, настъпили в предприятието след
внедряването им.
● Наред с посочените по-горе методи в изследването са използвани
интернаучни методи като анализ, синтез, сравнение, аналогия, дедукция и
обобщения. С използването им са анализирани редица понятия от управленско
естество у нас и в страните с развита пазарна икономика.
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8. Ограничения в изследването
Възприети са следните по-съществени ограничения:
 Стеснен е обхвата от концепции и инструментариум във втора и трета
глави с оглед на по-конкретна целенасоченост на изследването и в съответствие
със следната логика: Практически в отделното предприятие не е възможно
масирано и едновременно да се приложат множеството от разгледаните в първа
глава концепции, поради ограничения професионален потенциал на ръководители
и специалисти, които да реализират проектните решения. Въвеждането по едно и
също време на широк кръг проекти ще създава предпоставки за дисбалансиране
на производството и цялостното управление на предприятието.
 Конкретният инструментариум е приложен в отделно предприятие, а
именно „Херти”АД. Внедряването по обективни и разбираеми причини е
осъществено в голямо предприятие, представител на лекото машиностроене.
 Подобряващите се резултати от внедряването се разглеждат основно в три
измерения: 1 Пряк финансов ефект от реализираните проекти в производството. 2
Подобрени технически показатели за ефективност (KPI) т.е. повишена енергийна
ефективност и намалени технологични загуби в производството. 3 Повишена
финансова рентабилност и финансови резултати на предприятието като цяло.
Като източник на данните се ползва системата за управленско счетоводство и
контролинг на предприятието.
 Положителните резултати от внедрения в „Херти” АД

управленски

инструментариум са изведени в рамките на една финансова година - 2010г.
Същевременно е проследена промяната на съответните показатели за ефективност
на предприятието спрямо предходния период (2009 г.). Този подход улеснява
сравнимостта на финансовите резултатите с други подобни компании от същия
подотрасъл на индустрията, за същата финансова година.
 Управленските концепции и техният инструментариум не се изчерпват с
проучените в дисертационния труд. Ориентацията към други научни концепции
може да бъде следващо предизвикателство пред автора на труда.

II.

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Дисертационният труд е разработен в обем от 178 страници и се състои от
увод, изложение в три глави (общо 151 страници), заключение (3 страници) и 2
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приложения (15 страници). Съдържанието на всяка от главите е разпределено в
отделни параграфи, като в края на всяка глава са направени конкретни изводи и
обобщения. Основният текст съдържа 30 фигури, 12 графики и 9 таблици.
Списъкът на използваните литературни източници (9 страници) се състои от 108
заглавия на български, руски и английски език (63 на кирилица и 45 на латиница).
В него се съдържат множество фигури, таблици, графики и необходимите
приложения.
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД
Първа

глава:

Проучване

на

управленски

концепции

и

техния

инструментариум
1.1.Кратък преглед на възникването и началното развитие на управленските
концепции.
1.2.Анализ на управленски концепции през втората половина на XXв.
1.3.Синтез на актуални за лекото машиностроене управленски концепции и
инструменти.
Втора глава: Проучване на прилагането на управленски концепции и техния
инструментариум в предприятията от лекото машиностроене на страната
2.1.Анализ на икономическата динамика на подотрасъл "Машиностроене" и
лекото машиностроене в Република България.
2.2.Изследване на факторите, влияещи върху приложението на инструментариума
на управленски концепции в предприятията от лекото машиностроене.
2.3.Синтез на проучването във втора глава на дисертационния труд
Трета глава: Приложение на управленски инструментариум на трите
концепции в „Херти” АД
3.1. Приложни въпроси на управлението чрез поставяне на цели и самоконтрол в
управленската практика на "Херти" АД.
3.2.Прилагане (въвеждане) на инструменти на концепцията за „Лийн” производство
– Lean Manufacturing concept в „Херти” АД.
3.3. Методика за въвеждане на “Балансирани карти за оценка на резултатите”
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ
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III.

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

В увода е представена концептуалната рамка на дисертационния труд, а
именно: обосновани са изборът на темата, актуалността и значимостта на
изследвания проблем. Дефинирани са обекта, предмета, целта и задачите на
изследването,

както

и

изследователската

теза.

Посочени

са

възприети

ограничения в изследването, методологическата основа и структурирането на
дисертационния труд.
В ПЪРВА ГЛАВА - “Проучване на управленски концепции и техния
инструментариум ” е направено целенасочено проучване въз основа на актуални,
съвременни теоретични източници и добри чужди практики, на управленски
концепции и инструменти, които по нататък, прилагани в единство в
предприятията от лекото машиностроене, съществено могат да допринесат за
постигане на подобрения в тях, в това число и за постигане на по-добри
финансови резултати. Главата е развита в рамките на три параграфа.
В параграф 1.1. „Кратък преглед на възникването и началното
развитие на управленските концепции“ е направено проучване на създаването
и развитието на мениджмънта като орган на предприятието от възникването на
интереса към него, в края на XVII век, до първия бум на мениджмънта в годините
след първата световна война. Характерното за този период е появяването на
голямо мащабната организация, почти по едно и също време , в Северна Америка
и Европа и наложилата се в следствие на това, необходимост от нов начин на
управление на подобна икономическа еденица. През 80-те години на ХІХ век
американският инженер Фредерик У. Тейлър (1856-1915) подлага на изследване
труда. Подходът му и днес е основополагащ в теорията и практиката на
мениджмънта. И макар във вижданията си за работника определено да се
проявява като човек на ХІХ-то столетие, Тейър започва по-скоро със социалните,
а не с инженеринговите цели и с целите на печалбата. Онова, което го
мотивирало, било най-напред желанието да освободи работника от бремето на
тежкия, съсипващ тялото и душата труд.

След това дошла надеждата, че е

възможно да се направи поминъкът му достоен чрез повишаване на
производителността на труда. В основният труд на Тейлър " Принципите на
научния мениджмънт" той излага идеите си за мениджмънта, който се отличава от
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традиционните мениджърски методи по онова време. Неговата управленска
философия намира израз във формулирането на четирите основни принципа на
научния мениджмънт, получил известност като „Тейлоризъм”
Тейлър обобщава разликата между неговите принципи на мениджмънт и
традиционните методи, както следва: “При мениджмънта, основан на инициатива
и поощрение, всъщност целият проблем е върху плещите на работника; докато
при научния мениджмънт половината от проблема е върху плещите на
мениджъра”. Основната цел на мениджмънта трябва да бъде да осигури максимум
просперитет за работодателя и максимум просперитет за работника. Тейлър може
да оправдае методите си, защото той чувства, че дългосрочната цел е да “намалее
бедността и да се облекчи страданието”.
По същото време във Франция Анри Файол, ръководител на каменовъглена
мина, която за тогавашната епоха била значителна по размер, анализира
организационната структура и разработва първия рационален подход към
организацията на предприятието – функционалният. Една от големите заслуги на
Файол е доктрината му за "функциите на администратора". Тя предизвиква широк
отзвук сред промишлените кръгове. Можем да я открием в редица негови
доклади, изнесени пред конференции още в периода до1908г. Файол е радетел за
обособяването на т.нар. “административната дейност” в управлението на
предприятието. И в този смисъл има безспорни заслуги в научното разработване
на принципите на организиране на административната дейност.
Много са изследователите, които след Файол доразвиват доктрината за
администрирането и принципите на управление. Но той е родоначалникът на
идеи, които намират приложение и в ХХ век в областта на организационните
структури – става дума за линейно-щабната и линейно-функционалната
структури.
Германският учен

Валтер Ратенау (1867-1922) поставя и аргументира

въпросите: “Къде е мястото на голямото предприятие в съвременното общество и
в съвременната нация? Какво въздействие има то върху двете? И какви са
неговите фундаментални приноси и отговорности?” Повечето от въпросите за
социалната отговорност на бизнеса са повдигнати и осмислени от Ратенау в
годините преди Първата световна война. Отново в Германия е създадена новата
дисциплина - наука за предприятието (Betriebswissenschaft) от такива личности
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като Ойгел Шмаленбах. Оттогава се развиват редица управленски науки –
управленско счетоводство, изследване на процесите, теория на решенията и т.н.
В параграф 1.2. „Анализ на управленски концепции през втората
половина на XXв.“ е направено проучване на актуалната картина в развитието
на управленските концепции от посочения период. Представени са идеите на
едни от най-големите мислители в областта на науката за управлението, като:
Джон Адер, неговата „Теория на лидерството” и неговите осем правила за
мотивиране на хората, Игор Ансов и неговата „Корпоративна стратегия”. Ансоф е
един от първите теоретици по отношение на стратегията като дисциплина на
мениджмънта и полага стабилна основа за няколко по-късни автори, включително
Гари Хамел, С.К.Прахалад и Майкъл Портър. Ансоф разработва модерния подход
към стратегията и неговите трудове съвместяват различни идеи и коренно
различни елементи на мисълта, придавайки цялост и дисциплинираност на
концепцията, която той описва като стратегическо планиране. През 70-те и 80-те
години на миналия век тази концепция поражда повече идеи за мениджмънта, тъй
като други автори подемат идеите на Ансоф за основните умения и “придържане
към основните компетенции”.
Мениджмънтът във време на турбулентност или "Хаотика мениджмънт" е
концепция развита от един от всепризнатите умове на управленска наука – Филип
Котлър. Според неговата теория светът навлезе в нов икономически етап.
Националните икономики са тясно свързани и взаимозависими. Търговията се
осъществява в условия на стремглаво препускащи информационни потоци през
Интернет и мобилните комуникации. Този нов етап предлага великолепни ползи,
като понижаване на разходите, ускоряване на производствения процес и на
доставката на стоки и услуги. Но тя има и своята мрачна страна, а именно –
значително по-високото ниво на риск и нестабилност, застрашаващи както
производителите, така и потребителите.
В параграф 1.3 „Синтез на актуални за лекото машиностроене
управленски концепции и инструменти“ са представени три от съвременните
управленски концепции, чиито възможности за използване в сектора на лекото
машиностроене са основния обект на дисертационното изследване. Несъмнено е,
че всяка управленска концепция съдържа научно обосновани принципи, подходи
и инструментариум и е насочена към обогатяване на управленската наука и
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обслужване на практиката. Познаването и осмислянето на управленските
концепции от висшия мениджмънт на предприятията е в основата на формиране
на възгледи и линии на ръководно поведение. Въвеждането на инструментариум
на управленските концепции в предприятията не е самоцелно, а от позиции на
усъвършенстване реалното им управление и постигане на бизнес целите им. В понататъшното изложение проучването се насочва към актуални за настоящия етап
на развитие на предприятията от лекото машиностроене управленски концепции и
по-конкретно към техния инструментариум. Акцентът е поставен върху
управлението чрез поставяне на цели, концепцията за Lean производство и
концепцията базирана на балансираните карти за оценка, съответно е разгледан
техния инструментариум, като следващо прилагане и използване в научното
изследване.
Изводи от първа глава
Извършеното на основата на широк кръг теоретични източници проучване
на управленски концепции и техния инструментариум, дава основание да се
направят редица обобщения и изводи със значимост за цялостното дисертационно
изследване:
1.Историческият преглед, обхващащ възникването на управленските
концепции, макар и отдалечен във времето, има своята значимост за
дисертационното

изследване.

Положените

начални

научни

основи

на

мениджмънта на организацията (предприятието) са предпоставка за следващо
развитие на управленската наука. Същевременно множество концептуални
постановки на учени като Фредерик, Тейлър, Хенри, Таун, Ейди Шибусава, Анри
Файол, Джейм Маккинги и др., имат непреходен характер, или са обогатени и
доразвити от следващо поколение учени в областта на мениджмънта.
2.Анализът на теоретичните източници позволява да се обобщи, че втората
половина на ХХ век може да се характеризира и оцени като особено ползотворна
в развитието на концепции и инструментариум в областта на управлението на
организацията. В съответствие с предмета и целта на дисертационния труд в
проучването са откроени основни постановки, подходи и инструменти,
разработени от такива видни учени като Джон Адер, Блейк и Мотън, Игор Ансоф,
Питър Дракър, Майкъл Портър и др. В синтезиран вид това, което представлява
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база и опорни точки на следващите глави на дисертационното изследване,
откроено от анализираните автори е:
 Вижданията за екипност, екипи, лидерство, лидери и мотивация, са
значими за практическата част на дисертационното изследване, където е
невъзможно да се достигне до внедряване на управленски инструментариум в
конкретното предприятие, без да се използват и приложат на практика
третираните научни изисквания и достижения.
 Концепциите

на

Дракър

за

ефективния

ръководител;

за

предизвикателствата пред мениджмънта; за задачите, отговорностите и добрите
практики

на

мениджмънта,

са

ориентири

и

ръководно

начало

при

последователното разработване на проектите за внедряване – от подхода към
формиране на проектните екипи, през тяхното обучение до мотивирането им за
успешното изпълнение на отделните проекти и превръщането им в добри
практики за предприятието.
3. Проучването
конкретизация

и

на

теоретичните

целенасоченост

в

източници

третия

параграф

намира
на

по-голяма

първа

глава.

Управленските концепции тук са сведени до няколко, които могат да се
характеризират като съвременни научни постижения в областта на мениджмънта
с особена актуалност за българските бизнес организации. Съществена особеност
на разгледаните в параграф три на главата концепции е високата степен на
разработеност на техния инструментариум. Това обстоятелство е водещ аргумент
за

възможно

използване

и

по-точно

за

прилагане

на

управленския

инструментариум в практиката на предприятията от лекото машиностроене на
страната.
4. Цялостното проучване на теоретичните източници позволява на автора да
открои, а по-нататък в следващите глави да аргументира, управленски
инструментариум за избирателно внедряване в конкретно предприятие от лекото
машиностроене.
5. Проучването дава основание да се отбележи, че концепцията за
управление чрез поставяне на цели, концепцията за лийн производство и
инструментариума на балансираните карти за оценка, съдържат голям потенциал
и степен на разработеност, което ги прави успешно приложими в практиката.
Отнесен към предприятията от лекото машиностроене инструментариумът на
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посочените концепции определено може да обогати управленските процеси и
дейности в тях. Ценността и полезността на разгледания научен инструментариум
е във възможностите при неговото използване да се активизират и мобилизират
резервите за по-добро функциониране на предприятието, да се повишава и
персонифицира отговорността на ръководителите в управленската йерархия, да се
управляват успешно факторите, генериращи загуби в производството.
6. При богатия инструментариум на проучените управленски концепции и от
гледна точка на прилагане в предприятието, несъмнено се налага възприемане на
определена последователност при внедряването. Проучването дава ориентири за
тази последователност на избора и следващото внедряване на управленски
инструментариум в предприятието.
7. Като цяло проучването на теоретичните източници в първа глава дава
основание да се обобщи, че разгледаните концепции и техния инструментариум
могат да допринасят съществено за подобряване на резултатите и осигуряване на
конкурентни предимства на предприятията. Същинският проблем в това
отношение е внедряваните инструменти да придобият качеството на добри
мениджърски практики в предприятието.
Във ВТОРА ГЛАВА „Проучване на прилагането на

управленски

концепции и техния инструментариум в предприятията от лекото
машиностроене на страната“ акцента е поставен върху ползвания понастоящем
инструментариум и управленски практики в целева група предприятия,
представители на лекото машиностроене. Тази част на дисертационния труд е
разработена в рамките на три параграфа.
В параграф 2.1 „Анализ на икономическата динамика на подотрасъл
"Машиностроене" и лекото машиностроене в Република България” е
представена

обобщена

характеристика

на

развитието

на

подотрасъл

"Машиностроене" на Република България. Подчертава се, че България е страна с
традиции в машиностроителното производство. Годините на преход, обаче
дадоха

своето

отражение

и

върху

него.

В

периода

след

1989

г.

машиностроенето, както и останалите отрасли на икономиката, е в дълга
рецесия. През последното десетилетие, (преди световната криза от 2008 г.) се
забелязва оживление в сектора, което се дължи на два фактора: (1) общото
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икономическо оживление в страната и нарастването на търсенето на
машиностроителна

продукция

от

другите

отрасли

на

преработващата

промишленост и (2) отделни подотрасли и предприятия успешно са се
позиционирали на международния и вътрешния пазари със свои конкурентни
продукти и бележат ръст в продажбите и приходите си. През 2005 г, по данни на
Националния Статистически Институт, в машиностроенето, в леенето на метали,
производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета и производство и
ремонт на кораби има 1 311 действащи предприятия и около 70 000 заети. Тези
предприятия играят важна роля за устойчивото развитие на страната, а в отделни
региони

и

общини

те

са

ключови

работодатели

и

данъкоплатци.

Присъединяването на България към Европейския съюз създава благоприятни
възможност за развитие на икономиката на страната и за машиностроителното
производство

в

частност.

Привличането

на

подходящи

инвестиции

и

използването на външната подкрепа, обаче зависи от добрата координация
между отговорната държавна администрация и онези, които създават работни
места, допринасят за нарастване на брутния вътрешен продукт на страната и
работят в нарастваща конкурентна среда.
Анализирани са и редица особености на функционирането на подотрасъл
"машиностроене" в условията на криза, в периода 2008-2010 г. Световната
финансова криза предизвика рецесия, която все по-остро се чувства в реалната
икономика на България. В предприятията от лекото машиностроене тя води до
следните негативни ефекти:
• намаляват поръчките за производство и продажби;
• намаляват нетните парични потоци;
• увеличава се общата задлъжнялост и особено взаимната междуфирмена
задлъжнялост;
• намалява се работната седмица и работния ден поради липса на работа;
• освобождава се квалифициран персонал, като загубите могат да бъдат
невъзвратими;
• увеличава се натиска върху мениджърите за обслужване на публични
задължения;
• нарастват загубите на фирмите с всички произтичащи от това отрицателни
тенденции.
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При тези условия стават особено актуални антикризисните програми и
планове за оцеляване и постепенно стабилизиране. Световният опит показва, че
независимо дали икономиката се намира във възход или упадък, има общи
принципи в управлението на предприятието и предпочитани инструменти за
бизнеса, който търси промяна и бърз разтеж след кризата. Основен проблем за
българските машиностроителни предприятия в кризисни условия

остава

запазването на конкурентните позиции, които те заемат на националните и
задгранични пазари.
През 2010г. лекото машиностроене чувствително увеличава износа на
продукция. Ръстът в износа на машини, оборудване и екипировка през първото
полугодие на 2010г. е значително увеличен. Още по-висок е ръстът при износа за
страните от Европейския Съюз с 28,4%. Не така стои въпросът с увеличаване на
производството поради продължаващата криза в останалите предприятия от
пододтрасъла. Растежът като цяло в лекото машиностроене започва от края на
първото тримесечие, но с незадоволителни темпове. В отделни подсектори –
производството на метални изделия без машини и оборудване, спадът се задържа
през цялото полугодие, при резервните части и екипировка спадът е през второто
тримесечие на 2010 г. спрямо същото на 2009г. основно поради занижените цени
на технологичните машините, повишаване цените на металите, ограниченото
търсене.
В

параграф

приложението

на

2.2

„Изследване

инструментариума

на
на

предприятията от лекото машиностроене”

факторите,

влияещи

управленски

върху

концепции

в

е направено проучване на

състоянието по прилагане на инструментариума на съвременните управленски
концепции в предприятията от лекото машиностроене в Република България.
Разработени са редица методически

въпроси за изследване състоянието на

фирменото управление с основен акцент върху прилагани на настоящия етап в
лекото машиностроене подходи, методи и инструменти за въздействие върху
разходите и отражението върху финансово – икономическото състояние на
предприятията. Констатирано е подценяване от мениджмънта на предприятията
от лекото машиностроене на страната на „управлението чрез поставяне на цели и
самоконтрол” на всички йерархични равнища във фирмата, вкл. до отделния
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служител, ограничава сериозно „управляемостта на факторите”, генериращи
загуби във фирмата и влияе негативно върху придобиването на конкурентни
предимства. Подценен проблем с негативно отражение върху състоянието и
функционирането на фирмите от лекото машиностроене е неприлагането на т.
нар. „балансирани карти за оценка” – концепция, която успешно може да бъде
адаптирана за спецификата на отделната фирма и да води до достатъчност на
показатели и информация за вземане на оптимални решения във фирмата.
Изследването във втора глава е основано на целево разработена от автора
анкетна карта, която търси отговор на изведени и поставени изследователски
задачи в обхвата на предмета на дисертационния труд. При разработване на
анкетата предварително са дефинирани няколко изследователски въпроса в
качеството им на ориентири за формулиране на обхвата на анкетните въпроси.
Първият изследователски въпрос е в каква степен, при добрите традиции
на лекото машиностроене в страната, в него се прилагат значими инструменти
(подходи; методи; техники – б.а.) на съвременните управленски концепции.
Вторият изследователски въпрос е свързан с проучване наличието (или
отсъствието) на положителни ефекти от осъществени във фирмите проекти по
внедряване на инструменти на съвременните управленски концепции.
Третият изследователски въпрос е свързан с необходимост да се проучат
познанията и нагласите на висшите мениджъри за прилагане в ръководените от
тях фирми на инструменти на съвременните управленски концепции.
Проведеното анкетно проучване в достатъчен кръг предприятия от лекото
машиностроене е съпроводено с обобщения, изводи и оценки за състоянието,
направени от автора на труда. Отговорите на въпросите от проучването са
представени във вид на графики ( виж примерен въпрос и обобщените резултати
на отговорите в съответната графична форма )
Въпрос 1: Каква е „картината” в предприятията по повод познаване,
осмисляне и прилагане концепцията на Питър Дракър за управление чрез
поставяне на цели и самоконтрол (граф.1)
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Графика 1
В параграф 2.3. „Синтез на проучването във втора глава на
дисертационния труд” акцента е поставен върху съществуващите трудности за
иновационна

и

инвестиционна

активност

на

предприятията

от

лекото

машиностроене, обусловени от рецесията в българската икономика. Съществен
проблем пред тях се оказва използването на други възможности за постигане на
конкурентни предимства. Мащабно изследване на конкурентноспособността на
експортноориентираните български предприятия², в това число от лекото
машиностроене, откроява широк кръг от негативни за конкуренстноспособността
фактори. Сред тях безпорно важно място заемат вътрешнофирмените фактори,
които в голямата си част са управляеми. В съответствие с предмета на изследване
в

дисертационния

труд

може

да

се

подчертае,

че

равнището

на

конкурентноспособност на предприятията от лекото машиностроене силно се
влияе от неоптимизирани производствени разходи и различни видове загуби. Като
² “Конкурентноспособност на българските индустриални фирми”, изследователски проект под
ръководството на проф. д.и.н. Йосиф Илиев, София, 2009.
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се изключат нормалните технико-технологични причини за високите разходи и
загуби на производството, те са резултат от неизползвани в предприятията добри
управленски практики, основани на внедрен инструментариум на определени
управленски концепции. Тъкмо тези високи разходи и загуби в производството са
в основата на ниска добавена стойност, която генерират експортно ориентираните
предприятия от лекото машиностроене. Това ограничава възможностите им за
устойчиво развитие и разтеж. Несъмнено е, че само и единствено внедряването на
инструментариум в обхвата на откроените три управленски концепции, не може
да реши проблемите с конкурентноспособността на предприятията. По-важното
обаче е да се посочи, че то е необходима и вярна стъпка в тази посока. Анкетното
проучване разкрива преди всичко проблемни полета, относно приложението на
инструментариум

на

управленски

концепции

в

предприятия от

лекото

машиностроене на страната.
Изводи от втора глава
Основните изводи, откроени във връзка с третираните в дисертационния
труд три концепции, са както следва:
1. Налице е значително подценяване от страна на мениджърите на
предприятия от лекото машиностроене на страната, на научни концепции,
методологии и инструментариум, използването на които в практиката на
предприятията може да доведе до положителни ефекти. В голяма степен това
подценяване е резултат и от непознаване и неосмисляне на управленските
концепции.
2. Обобщените отговори на мениджърите извеждат различна тяхна оценка
за успешно осъществяване на процеса на бизнес планиране в предприятията.
Тази различна оценка произтича преимуществено от наличие на сериозни
слабости в процеса на бизнес планиране в изследваните предприятия, поради
нарушено взаимодействие между компонентите на процеса, което от своя страна
намалява ефектите на бизнес планирането.
3. Загубите и разходите в производството и по-точно възможностите за
тяхното намаляване заемат важно място във фирмените политики, насочени към
увеличаване

на

потенциала

за

конкурентоспособност

на

предприятията.

Същевременно се констатира, че възможностите в това важно направление са

20

частично оползотворени, не се използват резерви, свързани с внедряването на
управленския инструмент „карта на добавената стойност”.
4. Подобряването на работната среда и отражението върху нарастване на
удовлетворението на служителите в трудовата им дейност, а оттук и активната им
ангажираност към фирмените начинания, не се основават на използване на
възможности, съдържащи се в отделни инструменти на управленските концепции,
които дори не са съпроводени с високи разходи, а осигуряват добри резултати.
5. Отсъствието на балансирани системи от показатели за оценка е особено
тревожен факт за предприятията от лекото машиностроене. Още по-сериозен е
проблема, че тези системи не се познават от по-голямата част от мениджърите и
не са били обект на вниманието на мениджърските екипи.
6. Преобладаващата част от анкетираните мениджъри нямат нагласи и не
ценят важни за самите тях и за успешното управление вътрешнофирмени
документи. Може да се обобщи, че мениджърите не „обичат” правилата, или поточно не са достигнали до вътрешно убеждение, че добре разработените правила
облегчават и рационализират дейностите, вкл. имат възпитаваща роля.
7. Положителен факт е, че собствениците на предприятия влагат здрав разум
и икономическа логика към инициативи по внедряване на инструментариум на
управленските концепции. Те преобладаващо не са противници на „новостите”,
но изискват гаранции за възстановяване на инвестицията в проектите. В този
смисъл при принципната подкрепа на собствениците, определено отговорността
за

инициативи

и

проекти,

насочени

към

внедряване

на

посочения

инструментариум, е на управляващите мениджъри и на техните екипи.
Материализирането на практика на тази отговорност изисква обогатяване на
познанията и компетентностите на висшите мениджъри от лекото машиностроене
на страната като предпоставка за поемане на предизвикателствата на
съвременните управленски концепции и като условие за повишаваща се
конкурентоспособност на предприятията.
В ТРЕТА ГЛАВА „Приложение на управленски инструментариум на
трите концепции в „Херти” АД” изложението започва с констатацията, че в
арсенала от управленски практики на мениджърите от лекото машиностроене
липсват някои от широко използваните сред западните мениджъри управленски
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инструменти. Същевременно осъзнаването на този управленски проблем е вече
основа за търсене на неговото решение. Трудностите в това отношение са
свързани с голямото разнообразие от техники и инструменти, както показва
теоретичното проучване в първа глава на дисертационния труд, и с
необходимостта от правилен подбор на най-подходящите от гледна точка на
постигане на резултати от прилагането им. Освен това успеха на конкретното
приложно изследване зависи до голяма степен от компетентността и опита на
водещия мениджър по проектите, какъвто в случая е авторът на дисертационния
труд, а така също и от компетентността на мениджърите по отделните проекти.
Основната цел на параграф „3.1. Приложни въпроси на управлението
чрез поставяне на цели и самоконтрол в управленската практика на
"Херти" АД” е определени методически положения да бъдат приложени така, че
да дават възможност за текущо и регулярно установяване на:
- Фактическото равнище на ключовите показатели за ефективност (key
performance indicators), отразяващи текущото изпълнение на поставените
цели на всички равнища във фирмата;
- Границите, до които може да достигне подобряването на показателите
за ефективност, в т. ч. технически, технологични и икономически;
- Резервите, възможностите и пътищата за повишаване на ефективността
на процесите в компанията.
Анализиран е основен принцип на изграждането на дървото на целите в
предприятието, а именно принципът за “пълнотата на редукцията”. Според
неговите изисквания всяка цел трябва да бъде представена чрез под-цели на пониско равнище така, че конюнкцията от под-целите да определя напълно
изходната, респективно основната цел.
Друг важен принцип е принципът на непрекъснатост. Неговото изискване е
между две нива на дървото на целите да не може да се поставя междинна цел.
Значим принцип на изграждане на дървото на целите е изискването в
последното ниво да са налице алтернативни начини за постигане на целите.
След построяване на дървото на целите се извършва и т. нар. „нормиране на
целите“, както и създаване на еталоните за измерване. Нормирането на целите
осигурява количествени оценки на целите по равнища. За нормирането се
използват статистически данни, натрупани в предприятието или се прилага
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метода на експертните оценки. Изграждането на дървото на целите закономерно
започва с дефиниране на визията на „Херти”АД като дългосрочна стратегия на
собствениците с времеви хоризонт от 10-15 год. и продължава с каскадирането на
дългосрочната цел на:
- Средносрочни цели – на ниво Съвет на директорите и изпълнителен
директор, с времеви хоризонт 3-5 год.;
- Краткосрочни цели – на ниво Изпълнителен Директор, с времеви
хоризонт една година (2010 г.);
- Краткосрочни цели за 2010 г. и съответни бизнес планове на отделните
структурни звена – на ниво дирекции: търговска, производствена,
финансова, верига за доставките, административна, отдел по качеството;
- Разработване на "Харта на мениджъра" като основополагащ документ
в областта на фирмените ценности и култура, възприети от висшия мениджмънт на фирмата и подпомагащи реализацията на целите.
В параграф 3.2. „Прилагане (въвеждане) на инструменти на
концепцията за „Лийн” производство – Lean Manufacturing concept в
„Херти” АД” са представени организационните и проектни дейности, свързани с
въвеждането на част от инструментариума на цитираната концепция в практиката
на „Херти” АД. В началото на 2010 г. в предприятието е инициирана от
изпълнителния директор цел да се въведат в производството, в действие седем от
инструментите на „Lean”. Авторът счита, че независимо от нулевата стартова
позиция, още в рамките на същата година могат да се "консумират" положителни
резултати от следните методи и инструменти:
Система за организация на работното място „5S“ (5S Workplace
Organization);
Разработване на „Карта на добавената стойност“ – Value Stream
Mapping;
Намаляване на размера на производствените серии и партиди – Batch
Size Reduction.
Управление чрез визуализация на данните – Visual Management;
Методът Кайзен – Kaizen;
Подобряване на работната среда – Working Environment Improvement;
Клетъчна организация на работното място – Cellular Manufacturing.
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Положителните резултати от приложените елементите на "Концепция за
Lean производство" (Lean manufacturing concept) намират израз в отчетите по
производството на „Херти” АД за 2010 година (табл. 3.4). Целенасочената работа
на проектните екипи под ръководството на автора води до постигане на
определени технически и технологични показатели за ефективност (KPI), а
резултатите спрямо същия период на предходната година са налице.
Таблица 3.4

Основните доказателства за подобрената ефективност на предприятието,
респективно за по-добрите финансови резултати се съдържат синтезирано в
отчета за приходите и разходите за 2010 г, отнесен спрямо същия период на
предходната 2009 година (табл. 3.7):
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Таблица 3.7

В параграф 3.3. „Методика за въвеждане на “Балансирани карти за
оценка на резултатите” е представена само методиката за бъдещо реализиране
на този проект. Освен обичайните оперативни трудности при въвеждането на
подобен голям проект, авторът си дава сметка и за редица допълнителни
затруднения от финансово и организационно естество.
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Балансираната система от показатели за ефективност / Balanced Scorecard
(BSC) представлява методология, чрез която стратегията на предприятието се
трансформира в набор от цели, мероприятия за тяхното постигане и показатели за
измерване степента на постигане на целите. Показателите отразяват както
финансовите, така и нефинансовите аспекти от дейността на организацията в т.
число:

взаимоотношенията

с

клиентите,

вътрешните

бизнес процеси

и

способността за придобиване на нови знания. По този начин стратегията достига
до възможно най-ниското организационно ниво.
Създаването на балансирана система от показатели за ефективност (Balanced
Scorecard) позволява на предприятието да опише стратегията си и да дефинира
ключови индикатори (Key Performance Indicators – KPI), измерващи нейното
постигане. Залагането на цели в четири направления, според методологията,
разработена от Р. Нортън и Д. Каплан: финанси, клиенти, вътрешни процеси и
обучение и развитие, насочва усилията на мениджмънта не само към постигането
на краткосрочни финансови резултати, но и към дългосрочното устойчиво
развитие на предприятието.
Изводи от трета глава
1. Пристъпването към проектиране и внедряване на инструментариум от
трите управленски концепции, както и цялостното разработване на трета глава,
дават основание за важно начално обобщение: В предприятията, в които няма
акумулиран опит от въвеждане на научнообосновани подходи, механизми и
инструменти, каквото е и „Херти“ АД, определено се налага внедряването им на
практика да става постепенно и последователно. Това се аргументира преди
всичко с обстоятелството, че:


Първо, става дума за инструментариум, който е предназначен да

промени статуквото, т.е. практиките, които не водят до значими положителни
ефекти. Промяната в статуквото най-често е съпроводена със съпротива вътре в
предприятието.


Второ, проектите и по-точно успешното им внедряване изискват нови

познания, включително основани на обучение на участниците. Придобиването на
нови

познания

несъмнено

трябва

да

е

подчинено

на

принципа

за

последователност, за да се елиминира възможно „прегряване” или демотивация
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сред участниците за усвояване на неща, които за кратко време биха били
непосилни.
Това обобщение изцяло произтича от опита на автора на дисертационния
труд в генерирането на основни виждания за внедряване на управленското
консултиране на проектните екипи в предприятието.
2. Компетентностите и професионализмът на висшия мениджмънт на
предприятието са решаващо условие, както за генериране на виждания и подходи
с иновативен за предприятието характер, така и за трансформацията им чрез
проекти в добри практики на предприятието. Същевременно може да се обобщи,
че става дума за компетентности, които по правило „надхвърлят” длъжностни
изисквания и предполагат по-задълбочено навлизане и усвояване на теоретични и
методически знания. В тази връзка може да се посочи следното: в изследваното
предприятие, като поука на автора на дисертационния труд се възприема
необходимостта мениджърите от всички йерархични равнища да разработват
индивидуални (лични) годишни работни планове. Сред целите и задачите в
индивидуалния годишен работен план да се въвеждат и такива, обогатяващи
ръководителите в областта на съвременните управленски концепции и техния
богат инструментариум.
3. Важно обобщение от изследването в трета глава е направено по
отношение на привличане и използване на външни за предприятието консултанти
(или консултантски екипи) в подкрепа на мениджмънта при разработване и
внедряване на инструментариум от съвременни управленски концепции. Този
въпрос е третиран с изследването във връзка с внедряване в предприятието на
балансираните карти за оценка. Обобщението по същество е следното: Тогава,
когато преценката на висшия мениджър е, че в предприятието няма
достатъчен

вътрешен

потенциал

(компетентности)

за

успешно

осъществяване на проектите, е целесъобразно насочване към външни
консултанти на основата на проучването им, изискване на оферти и класиране на
офертите. Несъмнено е, че компетентен и опитен консултант (или консултантски
екип) може да допринесе съществено за успеха на проекта (проектите). Замисълът
е консултантите да работят съвместно с вътрешния управленски екип.
Препоръчително е при необходимост консултантите да осигурят и обучение на
оторизирани длъжности лица в предприятието.
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4. Цялостното съдържание на трета глава дава основание да се твърди, че
внедрените в предприятието инструменти на управленски концепции през
2010 година може да бъдат охарактеризирани като негови добри практики.
По аналогия с чуждестранни компании и в съответствие с научни постановки,
добрите практики в значими направления на дейността са новости с иновативен
характер и произтичащи положителни ефекти от въвеждането им. Авторът на
дисертационния труд счита, че има всички основания третираният и внедрен
инструментариум да се определят като „добри практики”, включително от гледна
точка на недостатъчното им разпространение в предприятията от лекото
машиностроене. Същевременно допълнителен аргумент в тази посока е и
обстоятелството, че за “Херти” АД тези практики по същество стават и носител на
нейно конкурентно предимство. При възприетата от висшия мениджмънт
стратегическа цел за непрекъснато подобряване конкурентоспособността на
продуктите и на предприятието като цяло, увеличаването на конкурентните
предимства е пътят за постигане на тази предизвикателна цел.
5. Като значимо обобщение се налага и следното: Служителите в
предприятието, нейните човешки ресурси, са тези, които в процеса на работа
„материализират” въведения инструментариум (в това число служителите от
всички

категории

–

ръководен

състав,

специалисти,

работници).

Целенасоченото им обучение, открояването на мотивиращи за тях
положителни ефекти от прилагания инструментариум, създаването на
работна среда, която носи удовлетворение сред служителите са важни
аспекти и моменти в процеса на прилагане в “Херти” АД на инструментариума
на трите управленски концепции. Стремежът на автора на дисертационния труд в
процеса на внедряване е бил да дава простор пред инициативността на
ръководители и специалисти, да възлага сложни задачи и срокове, но и да
възнаграждава справедливо участниците, съобразно техните приноси. В този
аспект по същество допълнителен, нефинансов ефект е че процесът на внедряване
на инструментариума подпомага изграждането на ръководителите като лидери в
предприятието.
6. Подобрените показатели за ефективност (табл. 3.4), в резултат на
внедрените управленски инструменти, както и повишената рентабилност на
предприятието (табл. 3.7), позволяват то да се насочи към някои целеви пазари с
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по-ниски цени от тези на локалната конкуренция. Този извод е особено валиден за
руския пазар, който по информация на партньорите на „Херти” АД е силно
ценово ориентиран в областта на алуминиевите винтови капачки. Същият извод
важи с пълна сила и за пазарите във Франция и най-вече в Англия, където според
проведените маркетингови проучвания, средата в бранша е силно конкурентна.
Справянето с конкурентния натиск на определен целеви пазар е един от белезите
за по-висока конкурентоспособност на предприятието, като по-този начин
мениджмънта изпълнява една от основните си функции – осигуряване на повисок икономически растеж.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приключването на едно дисертационно изследване, наред с удовлетворение
от извършената работа, очертава и множество други предизвикателства в
контекста на управленските концепции, тяхното осмисляне и последователно
използване в практиката на предприятията от лекото машиностроене на страната.
В трудния и противоречив период, в който функционират българските
индустриални предприятия, е безспорна необходимостта да се създават и
оползотворяват предпоставки, условия и потенциал за открояване на техните
конкурентни предимства. Това е важно за всички предприятия, но е с особена
значимост за тези с експортна ориентация, каквото е изследваното в трета глава
на дисертационния труд предприятие.
Изследването потвърждава важна за автора поука, а именно: с научната
подкрепа на академичната общност на катедра „Администрация и управление” на
ВСУ от една страна и с висока лична мотивация на мениджърите от друга, може
да се достигне до внедряване на полезни и резултатни за отделното предприятие
управленски инструменти.
Осигурени са потвърдителни факти, че основната цел на изследване в
дисертационния труд е постигната. В крайна сметка през 2010 г. в практиката на
“Херти” АД са внедрени и се използват добре познатите на управленската теория
инструменти, а именно:
-

целеполагане – управление чрез поставяне на цели и

свързаното с тези процеси изготвяне на бюджет и бизнес планове;
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-

седем

от

инструментите

на

концепцията

за

Лийн

производство (Lean manufacturing concept), с помощта на които рязко са
подобрени хигиенните стандарти и ефективността на предприятието;
-

методиката за реализирането на проекта по въвеждане на

балансирани карти за оценка.
Постигането на основната цел на дисертационния труд е в резултат от
изпълнението на поставените в увода три задачи пред изследването.
Има основания да се твърди, че по същество внедреният в ''Херти'' АД
инструментариум носи чертите на добри управленски практики за предприятието.
Установена е с потвърдителни факти дефинираната в увода на дисертационния
труд основна изследователска (докторска) теза за положителни ефекти от
внедряването:
-

осигурено е подобряване на енергийната ефективност на

предприятието (табл.3.4);
-

подобрени, в смисъл намалени са технологичните загуби в

производството (табл.3.4);
-

в цеховете на предприятието са реализирани подобрения с

пряк финансов ефект (табл. 3.6);
-

снижена е себестойността на готовата продукция, увеличена

е брутната и оперативната печалба на предприятието спрямо
предходната финансова година (табл. 3.7);
-

значително са повишени нетните финансови резултати на

предприятието за 2010 г. спрямо предходната финансова година
(табл.3.7);
Основни моменти от дисертационното изследване са получили публичност и
признание чрез публикации на автора и докладване на научни форуми.
Разбира се усилията и научните търсения могат и следва да продължат. В
процеса на внедряване на инструментариум от съвременни управленски
концепции, авторът извлече поуки за необходими направления за следващи
изследвания и внедряване. Особено важни сред тях са:
 Усъвършенстване на действащата система за управление на човешките
ресурси – като нормативна фирмена регламентация, като съответствие на научни
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изисквания и като създаване на условия системата да функционира успешно и да
осигурява нарастващи компетентности на всички служители.
 Конкретизиране на мерки и действия, свързани със значително повишаване
на организационната и фирмена култура на служителите в предприятието
(предприятията).
 Засилване

на

активността

на

всички

равнища

в

предприятието

(предприятията), включително на основата на развитие на екипността и на
ръководители – лидери в предприятията.
Посочените направления, според автора, са значими за всички предприятия
от лекото машиностроене. Успешните решения в тях, подплатени с научни
аргументи, в единство с внедрените инструменти на управленските концепции,
ще водят до нарастваща конкурентоспособност на предприятията от лекото
машиностроене на страната.
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IV. ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дисертационното изследване в неговия завършен вид, според автора,
съдържа достойнства, които могат да се определят като приносни моменти. По
своя характер те са предимно научно-приложни и могат да се формулират по
следния начин:
1. Чрез проучване на широк кръг от литературни източници в областта на
управленските концепции са откроени виждания и подходи с перманентна
значимост и полезност за обогатяване на възгледите, професионалните и
личностните качества на настоящите висши ръководители на предприятия.
2. Проучени са актуални управленски концепции и е аргументиран избор на
подходящ за използване в практиката на предприятията от лекото машиностроене
инструментариум от тези концепции.
3. Анализирано е състоянието на лекото машиностроене в страната с
основна насоченост към прилагането на инструментариум на съвременни
управленски концепции в него. Приведени са потвърдителни факти за
подценяване и недостатъчно използване на възможностите, които дава
прилагането на горния инструментариум.
4. Осъществена е целенасочена проектна и организационна дейност по
внедряване на определени инструменти на три управленски концепции в
конкретно предприятие от лекото машиностроене на страната
5. Предложен е начин за измерване и оценка на резултатите от
въвеждането на инструментариума на трите управленски концепции, като част от
системата за контролинг и рипортинг на предприятието.
6. Апробиран е с доказателства факта, че внедрения инструментариум има
чертите и признаците на „добри управленски практики”

за предприятието и

осигурява подобряващи се резултати от неговото функциониране в няколко важни
измерения. По този начин на предприятието са осигурени важни конкурентни
предимства.
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