
ЗАДАЧИ И ОСНОВНИ ИЗСКВАНИЯ КЪМ ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ДИСТРИБУЦИЯТА. 

КОНТРОЛ НА ДИСТРИБУЦИЯТА. 
 

BASIC TASKS AND THE OPERATIONAL MANAGEMENT OF DISTRIBUTION. 
CONTROL OF DISTRIBUTION. 

 
Hristo Ivanov Totev 

 Technical University Gabrovo, Gabrovo, BULGARIA,  
 
 
Abstract: The essence of the operational management of the distribution is in providing and maintaining optimal proportions between the 
structural elements of the systems between activities and phases, as well as between them and the available resources. Task control is to 
determine the distribution of the deviations of the actual results and performance of distribution operations than provided under a plan or 
standard. To reveal the reasons for these deviations and by operational management to identify and implement corrective actions to prevent 
undue increase in total distribution expenses. 
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Същността на оперативното управление на дистрибуцията е в 
осигуряването и поддържането на оптимални пропорции 
между структурните елементи на системите между дейностите 
и фазите на процеса, а така също между тях и разполагаемите 
ресурси. За да се гарантира достигането на стоките до пазара на 
потребителите и да се задоволят техните нужди. Оперативното 
управление естествено се отнася до персонала, сградите и 
техниката, стоките, процесите и операциите или всичко, което 
осигурява движението на материалните потоци от 
производителите до потребителите. В научните среди този 
процес е известен като петте P-та,  без които  е немислимо 
осъществяването на всяка стопанска дейност и дистрибуцията 
и като връзка на нейните компоненти. Оперативното 
управление е елемент от фирмената стратегия и се отнася до: 

- организиране на персонала; 
- складиране, продажба и обслужване; 
- транспорт и манипулационни допълнителни 

дейности; 
- вид и разположение на сградите, оборудването и 

техниката както и предвижването по между им; 
- оперативно планиране, организиране и контрол; 

 
Задачите на оперативното планиране са: 

1. Да определи дейностите, операциите и действията, 
посредством които ще се изпълнят 
дистрибуционните стратегии; 

2. Да осигури разпределението на материалните и 
трудовите ресурси в отделните звена за по 
ефективно изпълнение работата на 
дистрибуционната система; 

3. Да осигури необходимите комуникации и 
информационни връзки между звената и отделните 
раб. места; 

4. Да мотивира работата на всяка дейност, звено, раб. 
място или участник в процеса; 

5. Изграждането и поддържането на стоп. връзки с 
доставчиците, клиентите, превозвачите, банковите и 
всички институции, които обслужват системата; 

 
Оперативното управление на дистрибуцията е мощно 
средство за повишаване на иконом. ефективност и 
постигане на силни и конкурентноспособни позиции на 
пазара като и оказвайки влияние на развитието в 
икономически аспект на участниците в дистрибуционния 
процес така и на отделните звена и системи в него. Осн. 
показатели са: 
 
а) оптимизиране на продажбите чрез осигуряване на 
динамично и своевременно доставяне на стоки на пазара, 
което се постига чрез: 
- постоянно наблюдение на платежоспособното търсене на 
промените в покупките по количество, качество, и 

стойност и своевременно реагиране на пазарната 
конюнктура; 
- търсене, избор на доставчици установяване на 
взаимоотношение с тях; 
- гъвкавост и оперативност при организирането и 
изпълнението на доставките; 
- управление на запасите посредством иновативни и 
традиционни научни методи и техники; 
 
б) снижаване на условно постоянните разходи чрез 
подобряване използването капацитета на сградите и 
техническата мощност: 
- съобразяване на асортиментната политика на 
предлаганите стоки с капацитета на сградите, 
оборудването и техниката; 
- следене и контрол на използването на капацитета и 
мощността на техниката; 
- съобразяване на раб. време на всеки търговски обект с 
потока на клиенти; 
- прилагане на ефективна технология; 
 
в) намаляването на трудоемкостта, технологичните и 
търговските операции чрез: 
- стандартизация на елементите на материалния и 
информационния процес на дистрибуцията; 
- рационално разпределение на изпълняваните функции 
между участниците в дистрибуционния процес; 
- рационално организиране на дистрибуционния процес по 
време и място; 
- използване на ефективни техники и технологии при 
изпълнението на матер.  и информац. процес; 
 
г) повишаване производителността на труда на заетите в 
дистрибуционния процес чрез: 
- рационално разделение на функциите между 
участниците; 
- прилагане на ефективна техника и технология на 
работата; 
- усъвършенстване организацията на труда; 
 
д) ускоряване обръщаемостта на запасите и на 
авансирания в тях капитал чрез: 
- усъвършенстване взаимоотношенията с доставчици и 
превозвачи; 
- следене на пазарната ситуация и доставяне на стоките на 
място където се търсят; 
- поддържане и концентрация на дейността на участниците 
в дистриб. процес при определянето на запасите; 
- изграждане на компютърни, комуникационни и 
информационни системи на управление; 
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е) снижаване на дистрибуционните разходи, чрез 
организиране на оперативно управление на дистрибуц. 
процес чрез: 
- приемане на нормативи, лимити и стандарти за осн. 
дейности както и за разходите по елементи; 
- осигуряване на контрол за постигане на плановите 
задачи, норми, лимити и стандарти; 
- снижаване на условно постоянните разходи чрез 
намаляване на управленската документация и оптимално 
използване капацитета на складове, терминали и превозни 
средства; 
 
Всички тези изброени до тук задачи и характеристики са 
валидни и за управителят на дистриб. процес и неговото 
изграждане като специалист по дистриб. процеси, а също 
така и участието му във висшия мениджмънт на фирмата. 

 
Задача на контрола на дистрибуцията е да установи 
отклоненията на фактическите резултати и от изпълнението на 
дистрибуционни дейности в сравнение с предвидени по план 
или стандарт. Да разкрие причините за тези отклонения и чрез 
оперативното управление да набележи и проведе коригиращи 
действия, за да не се допуска необосновано увеличение на 
общите дистриб. разходи. Информацията е основата на 
контрола на дистриб. дейности. Тя по количество, съдържание 
и пълнота трябва да даде отговор на следните въпроси: 
 

- До колко дистриб. разходи зависят от характера на 
стоките, от категорията на обслужваните клиенти и от 
територията, на която се извършват продажбите? 

- С какви разходи е свързано подобряването на 
обслужването и каква е ползата за участниците в 
дистрибуцията от влагането на допълн. средства за 
подобряването на обслужването на клиентите? 

- Какъв да бъде размерът на постоянните стокови 
запаси и какви промени настъпват вследствие 
подобряване обслужването на клиентите? 

- Какъв вид транспорт да се предпочита и каква да бъде 
товаро-подемността на превозните средства? 

- Каква опаковка за стоките да се предпочете? 
- Какво уедряване на товарите да се предпочете? 
- Какви дистриб.канали да се предпочетат? 
 
Отговорите на всички тези въпроси зависят от 
информацията за разходите и приходите свързани с 
промените в дистриб. система. Осн. проблем на 
практиката е да се настрои диференцирано отчитане на 
разходите по осн. елементи и видове дистриб. дейности. За 
целта е необходима намесата на операт. управление на 
дистрибуцията, чрез осигуряване на бързо икономично 
използване на компютърни, информационни и иновативни 
технологии. Съвременната практика е доказала чрез 
примери ефективността от прилагането на тези 
технологии. Над 85 % от търговците и спедиторски фирми 
и компании осигуряват движението чрез системата на 
електронен обмен на данни посредством, която се 

осъществява прехвърляне на информацията по 
компютърен път за транспортните такси за маршрутите и 
количеството на товарите, за приемането и изпълнението 
на поръчки, за контрола на движението на матер. потоци и 
т.н. Тази система и днес се използва от всички големи 
компании в страни със съвременни развити пазарни 
стопанства и технологии. При наличието на навременна и 
достоверна информация, контролът на дистрибуцията 
може да се осъществи чрез използване на една от следните 
техники на информация за фактическите резултати, а 
именно: 
 
- чрез плановите показатели  която се основава на 

анализ на разходите за предходни периоди и отчитане 
на влиянието на факторите, които ги обуславят чрез 
различни икономико-математически и статистически 
методи. Осн. нейн недостатък, е че се пренасят 
тенденциите от миналото към бъдещ планов период. 

- чрез нормиране и установяване на нормативи чрез 
тях се разработват елементите на дистриб. разходи по 
основни операции (товарене, разтоварване, 
подреждане, складиране и др.), но за целта е 
необходимо управлението да се съобразява с 
предварително зададени действия (норми) като: 

▪ човекочасове; 
▪ човекочасове за подготовка, складиране и експедиция; 
▪ складирани стоки на квадратен метър полезна складова 
площ; 
▪ време за изпълнение на цикъла на поръчката при 
определен стандарт на обслужване; 
 
Недостатъците, са че при приемането на нормата и 
нормативите имаме трудоемка, скъпа и много отговорна 
работа, за която е нужна ясна методика, квалификацирани 
специалисти и научна консултация. 
Предимствата, са че при утвърдените норми контрола е 
бърз и ефикасен, информацията е навременна и 
тенденцията към изпълнението е положителна като 
нормите и нормативите могат да изпълняват ролята на 
стандарти. 
- контрол чрез бюджет  този контрол е подходящ за 

относително постоянни дейности и рутинни действия, 
защото при тези условия могат да се определят 
критерии за измерване на извършената работа. При 
контрола се дава оценка на приходите по отношение 
разходите за изпълнението на дистриб. дейности  
общо и за отделните видове операции. За целта могат 
да се използват следните най-важни показатели за 
оценка на ефективността: 

▪ коефициент на изпълнение на поръчките; 
▪ производителност при изпълнението на поръчките; 
▪ производителност при складирането на стоките; 
▪ разходи за складиране на единица стокови запаси; 
▪ изминати тон/км с единица транспортни разходи; 
▪ престои за товаро-разтоварни операции, разходи за 
превоз на единица товаро-разтоварни работи. 
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