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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

АКТУАЛНОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  

Прилагането на съвременни подходи, концепции и методи в управлението на 

фирмите е много актуален проблем за сегашните условия в България, тъй като с неговото 

решаване се създават възможности за по-бързото им приспособяване към високите 

изисквания на европейския и на световния пазар и съответно за постигането на по-висока 

конкурентоспособност. 

В световната практика има вече утвърдени модерни управленски подходи, 

концепции и методи в областта на логистиката за по-доброто осъществяване на нейните 

дейности и процеси с цел подобряване обслужването на клиентите по отношение на 

надеждност, точност и гъвкавост на доставките. Съвременният подход при управлението 

на логистичните дейности се изразява в тяхното интегриране, както в самата фирма, така и 

извън нея, което спомага за осъществяване на по-висока координация в действията на 

доставчици и клиенти по отношение на изпълнение на поръчките, постигане на оптимални 

решения за използване на ресурсите и съответно по-малки разходи и за формиране на 

конкурентни предимства. В резултат на динамичните промени в общите икономически, 

организационни и пазарни условия, на прогреса в технологиите и управленската наука, 

този подход постепенно навлиза във фирменото управление. Познат е като логистичен 

подход. Прилагането му оказва влияние и върху транспортната политика по отношение 

развитието на транспортните системи, свързани с товарните превози. Изразява се във 

възможността за повишаване ефективността на функционирането, както на отделните 

транспортни отрасли и отделното транспортно предприятие, така и на тяхната интеграция. 

Изпълнението на целите свързано със синхронизацията на работата на транспортните и 

производствени предприятия изискват съвременните системи за управление. Това се 

проявява чрез основния принцип на логистиката, който е доставка в оптимален срок на 

точното място при високо качество и оптимални цени с участието на всички видове 

транспорт по отделно или в комбинация на техните експлоатационни или икономически 

предимства. 

Комбинираните превози обединяват предимствата на конвенционалните видовите 

транспорт и намаляват неговите недостатъци. Развитието им изисква уеднаквяване на 

правилата за тяхното осъществяване. Развитието на комбинираните превози съдейства за 

свободното движение на стоки и за разширяване на търговията и точно за това се издига 

като един от основните приоритети на транспортната политика на ЕС. Като част от 

Европейската, Българската интермодална система се нуждае от усъвършенстване, чрез 

оптимизиране на процесите свързани с нея посредством прилагане на основните правила и 

принципи на логистиката, използването и реализирането на математически модели за 

оптимизиране на транспортни маршрути, с цел да извлече полза от всички възможности за 

растеж на транспортното търсене в Балканския регион и да участва в изграждането на по-

устойчива транспортна система. Целта на дисертационния труд е анализиране, 

систематизиране и оптимизиране на оперативните дейности на операторите на 

интермодални превози, както и оптимизиране на системата като такава чрез различни 

методики и модели. 

За постигане целта на това изследване е необходимо решаване на следните основни 

задачи: 
1. Анализиране и обобщаване на сегашното състояние на научно-практическата 

рамка на транспортния сегмент на икономиката на страната за наличие и функциониране 

на мултимодална транспортна система. 

2. Определяне на подход - методология за проектиране и определяне 

икономическата ефективност на ТЛС. 
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3. Прилагане на интегрален подход при оптимизиране на структурата и елементите 

на логистичните вериги и системи. 

4. Оптимизиране чрез математическо моделиране на маршрути при комбинирана 

транспортна мрежа. 

Дисертационния труд представлява научно изследване, в което е направено 

систематичен анализ въз основа на съществуващи практики и обобщаване на 

изследователски опит в областта на комбинирани товарни превози, като е приложен 

логистичен подход за управление на процесите в тях. 

Обект на това изследване е концепцията за изграждане и развитие на Българската 

интермодална система, която се разглежда в контекста на отделните видове транспорт, 

като същевременно проследява състоянието и прилежащата й инфраструктура. 

Предмет на дисертацията е състоянието, развитието и перспективите на 

транспортния сектор в България и Балканския регион, с което се цели повишаване 

ефективността на административните решения в системата на комбинирания транспорт с 

цел подобряване икономическата ефективност на този вид транспорт в рамките на 

страната. 

В качеството си на прогресивна логистична технология, системата за комбиниран 

транспорт е необходимо да съдържа последователна научна и правна логика, да бъде 

изчерпателна в своето практическо приложение. Като част от тази технология е 

предложен метод за избор на оптимална доставка на товари, доказваща необходимостта от 

прилагане на логистичен подход за управление относно избора на критерии за 

оптималност. Приложеният метод ще сведе до минимум риска от значителни търговски 

загуби, причинен от влиянието на субективни фактори в зависимост от личните 

предпочитания. 

Практическата стойност на резултатите от направените изследвания могат да бъдат 

използвани от местни представители на пазара на транспортни услуги в организацията на 

международен комбиниран превоз на товари. Прилагането в управлението на ежедневната 

практика за комбиниран транспорт предложени методологични основи позволяват на 

мултимодалните транспортни оператори да оптимизират ефективността на продажбите и 

да предложат на потребителите по-ефективно обслужване, високо качество и конкурентни 

цени, с които да отговарят на нарастващото търсене от страна на клиентите. 

Настоящият труд е в обем от 145 страници с приложение от 25 страници, изграден е 

от увод, четири глави с направени изводи в края на всяка глава, заключение, приносни 

моменти, и списък с 107 литературни източници. В дисертационния труд са включени 46 

фигури и 10 таблици. Научното изследване в дисертационния труд е базирано на 

систематичен анализ на съществуващи практики и обобщаване на изследователски опит в 

областта на комбинирани товарни превози, логистичен подход за управление на 

процесите в тях. 

Прието за целесъобразно е структурирането на съдържанието на дисертационния 

труд в четири глави, с оглед формална и контекстуална балансираност. Отделно са 

обособени увод, заключение, библиография и приложение. В увода са обосновани 

актуалността на темата и нейната научна значимост. Формулирани са целта и поставените 

задачи на научната разработка, определени са методите, приложени в изследването. 

Разгледани са основни понятия, свързани с темата на дисертационния труд. 

ГЛАВА ПЪРВА 

АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТНИТЕ 

СИСТЕМИ 

 

1.1. Сравнителен анализ на видовете транспорт 

Транспорта е процес на пространствено преместване на стоки и хора във времето. В 

този процес не се създава нова продукция в натурално-веществена форма, а само се 
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увеличава стойността на транспортирания обект.Относителният пазарен дял на 

различните видове транспорт е функция от два основни фактора – качество и цени на 

превозите:  

D=F(q,p) 

където: D – относителният дял на пазара на съответния вид транспорт; 

F – функцията; 

q – качеството на превозите; 

p – цените на превозите.  

       Всеки от видовете транспорт притежава определени преимущества и недостатъци в 

сравнение с другите видове. Тези различия правят използването на даден транспорт 

ефективен в конкретна транспортна обстановка и неефективен при други условия. 

Сравнителните преимущества и недостатъците на видовете транспорт е прието да се 

наричат технико-икономически особености. 

Съществуват редица фактори, които влияят върху избора на целесъобразен вид 

транспорт, по-важни от които са: 

- природо-географски фактори и климатични условия; 

- технико-икономическа характеристика на различните видове транспорт; 

- количествена и качествена характеристика на товаропотоците; 

- транспортни схеми за обслужване на клиентите. 

-  
1.2.Нормативни документи за организацията и управлението на транспортните 

дейности. 

 Членството на Република България в Европейския съюз поставя високи изисквания пред 

българската транспортна система и обуславя тясната връзка на приоритетите на 

транспортната ни политика с тези на Европейската. Основната цел е транспортната 

система на страната да отговаря на икономическите, социалните и екологичните нужди на 

обществото.Националната нормативна база, регламентираща комбинираните превози е 

разработена в съответствие с изискванията на ЕС и определя основните изисквания към 

този вид транспорт. 

 

1.3. Взаимодействие между видовете транспорт 

При осъществяване на транспортната дейност основната част от товарните превози 

се извършва с участието на два или повече видове транспорт.Цялостния процес по 

организирането, координацията, унифицирането на транспортни елементи от 

транспортния процес, техническото изпълнение на претоварните работи и други такива 

дейности при връзката между видовете транспорт, се обобщават в понятието 

взаимодействие между видовете транспорт. Основна цел на взаимодействието е 

транспортните потоци на  стоки да не се прекъсват в тези пунктове.Взаимодействието 

между видовете транспорт е сложен процес, който зависи от различни условия. Това е 

необходим процес, чрез който в рамките на единна транспортна система се установява 

тясно сътрудничество между различните видове транспорт, създават се условия за 

коопериране на тяхната дейност и за повишаване на тяхната ефективност. 

 

1.4.Анализ на състоянието на комбинираните превози в Р България 

Осъществяването на Ро-Ла превози е трудна и сложна логистична операция не само 

у нас, но и в държави като Германия, Франция, Австрия, Италия, Швейцария с далеч по-

модерна жп инфраструктура, сигурен подвижен състав и безупречна организация на 

движението.Понастоящем комбинираните превози през България се свеждат основно до 

превоз на блок-влакове на крупни европейски оператори: Интерконтейнер, Окомби и др. 

Не се извършват превози на интермодални единици с автомобили, ремаркета и 

полуприцепи.Акцент върху основните мерки за насърчаване на комбинирания транспорт е 
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Плана за действие за развитие на ро-ла превозите в България. За подкрепа на 

комбинирания транспорт се планира въвеждането на държавно административни мерки, 

като преференциални такси за използване на железопътната инфраструктура при ро-ла 

превози, освобождаване на товарните автомобили от разрешителни за придвижването им 

от границата или товарния пункт до най-близкия терминал и обратно, повишаване на 

таксата за транзитно преминаване през България. 

 

ИЗВОДИ: 
1. Комбинираните превози осигуряват значително намаляване на стойността на 

превоза поради обединяването на множество дейности в един оператор. Основното им 

предимство по отношение на клиентите са възможностите за по-добро съхраняване и 

опазване на стоката по време на превозния процес поради нейната компактност (палет, 

контейнер, подвижна каросерия и пр.) без необходимост от претоварване и други 

манипулации. Всичко това води до намаляване на времето за доставка на товарите до 

получателите и оптимизира процеса като цяло.  

2. Отделянето на въглеродни емисии в атмосферата е в пъти по-малко при 

комбинираните превози. Екологичният ефект за опазване на околната среда е значителен. 

3. Като географска даденост, транспортна система и инфраструктура, складови бази, 

дистрибуционна мрежа, митническа система, България разполага с добър логистичен 

потенциал, който по обективни и субективни причини не се използва рационално. 

Техническата и технологична изостаналост на транспортната инфраструктура и 

складовото стопанство оказват задържащо влияние върху развитието на транспортната 

логистика в страната.  

 

ГЛАВА ВТОРА 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛНА ТРАНСПОРТНА 

МРЕЖА 

2.1 Логистични системи за осигуряване на комбинирани превози  

Логистиката е сложна и динамична функция, чиито характеристики се променят 

съобразно ограниченията и изискванията на пазарната среда. Тя е концепция за 

интегрирано (взаимосвързано) управление на материалните и съпътстващите ги 

информационни и финансови потоци с цел висококачествено обслужване на 

потребителите с минимални разходи, свежда се до създаване на пространствена и времева 

полезност на продуктите доставяйки ги там, където са търсени в най-подходящия момент. 

Комбинираният транспорт се е появил в резултат от: 

- съвременните изисквания за гъвкав икономически и функционален 

подход в транспортната дейност; 

- действията, предприети за рационализиране на транспортната дейност; 

- тенденцията за интеграция в транспорта, която се наблюдава в последните години. 

Интеграцията като инструмент на логистиката в областта на комбинирания 

транспорт означава комплекс от мерки, имащи за цел свързването на отделните звена на 

сложния комбиниран транспорт в един общ транспортен процес. Именно тя е основното 

средство за задоволяване на сложните изисквания на клиентите.Процесите на интеграция 

имат всеобщ характер и обхващат всички видове и форми на комбинирани превози. Във 

всички случаи стремежът е към намаляване времето за доставка на товара и намаляване на 

транспортните разходи за цялостния процес. Цели се, също така към по-добро 

контролиране на разходите, графиците за движение, сигурността на транспортирането и 

състоянието на товарите. Достигането на тези цели зависи от следните фактори: 

- своевременно предаване на товарите между видовете транспорт и времето за 

престой в междинните транспортни пунктове; 

- правилното разделяне на задълженията между видовете транспорт; 
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- непрекъснатост и постоянност на товаропотока и при минимален брой 

претоварвания и складирания в междинните транспортни възли; 

- ефективна обработка на постъпващата информация и документация. 

 

2.2. Мултимодални превози- същност,  реализация 

 

По своятасъщност комбинираният транспорт представлява ефективна интеграция 

на различни видове транспорт, т.е. на отделни транспортни оператори и 

инфраструктурни предприятия в контекста на транспортната логистична верига. 

Установени се еднакви способи и условия за превоз в различните видове транспорт, 

в резултат на унифицирането на товарните единици и изискванията за правилно и 

ефективно използване на контейнерите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.1. Схема на комбиниран автомобилен – морски транспорт 

Само при изпълнението на тези условия може да се говори за мултимодален 

транспорт. Те дават ясна представа за основния принцип на мултимодалността: един 

партньор- един документ- една цена- единна отговорност (one partner- one document- one 

price- unified responsibility). 

 

2.3. Класификация на комбинираните и мултимодални превози: 

 Според видовете транспорт, използвани при осъществяване на комбиниран превоз 

биват: 

      - сухопътни превози - железопътен +автомобилен транспорт; 

      - превози по водни пътища - морски + речен транспорт; 

      - смесени превози - възможните комбинации са много, като в тях се включва и 

въздушен транспорт, например: речен + морски + железопътен транспорт; морски + 

въздушен + автомобилен транспорт;  железопътен + речен + автомобилен транспорт и 

други. 

Според използваните товарни помещения - отнася се единствено за 

мултимодалните превози, тъй като те се извършват без смяна на товарното помещение по 

различните видове транспорт.  

Основните видове са: 

      - превози на голямо-тонажни контейнери; 

      - превози на комплектни товарни автомобили с и без шофьорите; 

      - превози на комплектни жп вагони; 

      - превози на ремаркета и полуремаркета; 

      - превози на оборотни надстройки. 

 

2.4. Структура на мултимодална логистична транспортна система 

        Определящ фактор за реализацията на мултимодалните превози е необходимостта от 

създаване на товарни единици. Това означава задължително притежаване на контейнерен 
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парк и контейнерно оборудване със стандартните параметри на ISO, които са 

приспособени от гледна точка на големина, вид и тип, да изпълняват технико-

технологичните изисквания за превоз на широка гама товари с различни характеристики. 

Съществен елемент от мултимодалната система е наличието и развитието на техническата 

инфраструктура. Тя включва: 

- контейнерни депа и контейнерно оборудване, разположени в стратегически 

логистични пунктове в близост до появата на товарите, като райони на продукция и 

потребление. Депата трябва да дават възможност за приемане и складиране на 

контейнерите и оборудването; 

- сухоземни контейнерни терминали, като специализирани транспортни възли, 

осигуряващи възможност за обслужване на транспортните средства от различните 

сухоземни видове транспорт. Това са различните видове терминали- железопътни, 

шосейни, пристанищни, летищни. Тези терминали притежават необходимата 

инфраструктура - претоварни съоръжения, съоръжения за изпълнение на терминални 

операции и услуги, работилници за ремонт и поддържане на контейнерите и 

контейнерното оборудване. Имат и необходимата организация и управление; 

- морски контейнерни терминали, които са специализирани за сухоземно-морски 

транспортни възли;  

- развита логистична мрежа, обхващаща логистичните центрове и пунктове, 

разположени във важни транспортни точки и осигуряващи технологичната и 

организационна страна на транспортните процеси, обслужването и управлението им. 

Най-важният елемент на мултимодалните превози е обособяването на 

мултимодалния оператор, който поема задължението да достави товара от началната 

точка на изпращането му до мястото на предназначението. Мултимодалния оператор 

може да бъде морски или сухоземен превозвач, подготвен организационно с необходимия 

капитал и оборудване за изпълнение на задачите по комплексното обслужване на 

доставката.Като предлага на клиента широка област на качествени комплексни услуги, 

операторът има възможност да убеди клиента да ползва професионална транспортна 

услуга и да реши неговия транспортен проблем. 

 

2.5. Цели и задачи на мултимодалния транспорт 

        Общите цели на мултимодалната транспортна система могат да бъдат формулирани 

по следния начин: 

- минимизация на общото транспортно време; 

- оптимизация на общите транспортни разходи; 

- съвместна оптимизация на времето и разходите по транспорта; 

- усъвършенстване на товарните превози от производителя до потребителя. 

 Реализирането на тези цели се извършва чрез нова транспортна политика, която се 

изразява чрез: 

- предлагане на тотални услуги, необходими за реализиране на доставките, 

включително осигуряване на контейнерите и контейнерното оборудване; 

- пълна отговорност на оператора на мултимодалния транспорт за реализиране на 

доставката, която изпълнява за негова сметка и негов риск; 

- многовидовия транспортен процес изисква мултимодална координация 

реализирана чрез оператора; 

- изправното действие на системата се решава от нейните най-слаби звена, каквито 

са точките, където се срещат различните видове транспорт. Избягването на „тесните“ 

места е предаване на товара без претоварване; 

- въвеждане на логистично управление на процесите, протичащи в системата; 

- избор на оптимални транспортни средства; 
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- минимизация на транспортното време за да намали периода на замразяване на 

капиталите вложени в превозвания товар; 

- прилагане на единни цени за целия мултимодален превоз. 

Задачата на мултимодалния транспорт е да се използват специфичните 

положителни особености на различните видове транспорт. По такъв начин може да се 

намалят общите транспортни разходи и да се намалят цените в офертите, предлагани на 

клиентите. 

 

2.6.Регионалната търговска интеграция като фактор за развитие на 

логистиката 
Степента на интегриране на България в глобалната икономика се е увеличила 

значително през последните 15 години. Тя е висока, както от гледна точка на търговията 

със стоки и услуги, така и поради изразходването на значително повече средства за внос 

на стоки и услуги в сравнение с получаваните приходи от износ. Стъпките към 

изграждането на добро дългосрочно партньорство с конкурентна организация са следните: 

- Планиране на общото сътрудничество. Изграждат се общи модели за обслужване 

на клиентите чрез съвместни решения; 

- Информационна интегрираност. При тази стъпка е необходимо да се изградят 

общи стандарти за обмен на информация и да се внедри специализиран софтуер за 

трансфер на данните. Интегрираните информационни системи са сред факторите с най-

голям приоритет при изграждане на кооперирането; 

- Партньорство. При обща информационна среда е необходимо да се регламентира 

споделянето на кръстосана фирмена информация.  

- Разходи и качество на обслужването. Изграждането на взаимоотношения води до 

намаляване на разходната част. Уточнява се сътрудничеството при извършване на 

доставките, както и мерките за избягването на провалени курсове; 

- Диференциация. Идентифициране възможностите на всеки от партньорите да 

изпълнява специализирани услуги. Ключовата дума тук е „гъвкавост“; 

- Определяне на разходите. Инвестициите и оперативните разходи следва да бъдат 

съобразени предварително. Така ще се спести евентуалното финансово напрежение, което 

да подкопае взаимното доверие. 

-  
2.7.Проектиране на комбинирана транспортно-логистична система по 

технология „Ро-Ла”. 

В страните на ЕС приоритет се дава на развитието на комбинирания транспорт с 

контейнери, ремаркета, полуремаркета, сменяеми каросерии, т.е. на непридружаваните 

пратки. Тези превози заемат понастоящем около 75-80 % от комбинирания транспорт. В 

последните години обаче бързо развитие получават и превозите по „ро-ла“. Като член на 

ЕС България трябва да се придържа към политиката на европейските страни в областта на 

комбинирания транспорт. Това означава ограничаване използването на автомобилния 

транспорт при превоза на товари и разширяване участието на железопътния.Проучванията 

показват, че в това отношение съществува чувствителен потенциал по транспортните 

направления Свиленград, респ. Кулата, Драгоман, Видин, Русе и обратно. Безспорно най-

добри резултати от извършването на тези превози се реализират при съгласуваното им 

развитие със съседните страни но те могат ефективно да се осъществяват и само през 

територията на България. 
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Фиг. 2. Транспортна инфраструктура по технология „ро-ла” – гара Каспичан 

 

За да се проектира правилно транспортно логистичната система, ще е необходимо да 

използваме Съглашение за международно жп сточно съобщение (СМГС) влязло в сила от 

01.06.2002 г.,прилагащо се на територията на 25 държави от Централна и Източна Европа, 

Средния изток и Азия. 

Технически параметри на блок-влака 

- максимално брутно тегло на блок-влака – 1100 т ; 

- максимална дължина на блок-влака – 550 м ; 

- максимална скорост на блок-влака – 80 км/ч ; 

- максимално осно натоварване – 20 т/ос ; 

състав: специализирани вагони 22; спален вагон за шофьорите - 1 

 

Според документите на ЕС престоят на международен влак в граничен жп преход не 

трябва да превишава 30 минути. Този норматив е приемлив за вътрешни за ЕС гранични 

жп преходи, но прилагането му у нас е практически невъзможно – план-графикът за 

обработка на такъв влак у нас е от порядъка на 220-240 минути, а на практика средният 

престой на един товарен вагон в общата гранична гара е от порядъка на 11-12 часа. На 

настоящия етап е в действие следното преходно изискване: времето за престой по единния 

технологичен процес за обработка на вагоните в граничния преход да не бъде 

надвишавано с повече от 20 минути в 80 % от случаите. Затова основна цел на 

комбинираните превози е ускоряване на доставката на товарите, чрез съкращаване на 

време престоя на вагоните в граничните преходи. 

 

2.8. Методика за проектиране на комбинирана транспортна логистична система 

Методиката за проектиране съдържа приетите показатели за съвкупност на 

техническите характеристики на транспортно-логистичната система (ТЛС). Основните 

системни показатели за оценка на комбинирана ТЛС от вида ЖП–воден–автомобилен 

транспорт се извършва по: технически показатели; технико-експлоатационни показатели; 

технико-икономически показатели; икономически показатели и оценка за ефективност [4]. 

 

Технически показатели: 

- Товаро-способност (Тсп.) – тя показва колко тона могат да се натоварят в едно 

возило; 

- Товаровместимост (Твм.) – показва колко е полезния обем на возилото; 

- Тара (G) – собственото тегло на возилото; 

- Разход на гориво; 

- Техническа скорост – максималната скорост на движение на возилото: 
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Vтехн. =  
.двt

S
,                                     (2.1) 

където: S – пробег на возилото;  

tдв. – чисто време на движение на возилото. 

 

Технико-експлоатационни показатели: 

- К1 – коефициент за използване на товароспособността: 
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К:товаривсичкизагодишноили
T

Q
K

.сп

n

1i

i

1

сп

1

,             (2.2) 
където: Q – фактически натоварени тонове;  

Tсп. – товароспособност;  

           j – брой превозни средства;  

           t – време за експлоатация. 

- К2 – коефициент за товаровместимост: 






t.j.T

Z

К:товаривсичкизагодишноили
T

Z
K

.вм

n

1i

i

2

вм

2

,          (2.3) 

където: Z – полезен обем на превозното средство;  

Tвм. – товаровместимост;  

           j – брой превозни средства;  

           t – време за експлоатация. 

-  К3 -  коефициент на тарата: 

G

Q
K 3

3 
 -  

получаваме с 1 тон собствено тегло, колко тона се превозват; 

- Експлоатационна норма на разход на гориво (ЕН); 

- Експлоатационна скорост: 

.техн

.пр.дв

.ek
tt

S
V




,                           (2.4) 

където : 

.техн

.прt
 – време за технологични престои. 

 

Технико-икономически показатели: 

- Масовост на превозите – количеството товари, които могат да се превозят за 

единица време – класификация спрямо този показател: воден, ЖП, автомобилен, 

въздушен; 

- Сигурност – вероятността за ненастъпване на транспортно произшествие: 

въздушен, автомобилен, ЖП, воден; 

- Редовност – честота на връзките между два пункта: ЖП, автомобилен, воден, 

въздушен; 

- Търговска скорост: 

.пр

.техн

.пр.дв

.търг
ttt

S
V




,          (2.5) 

където: tпр. – други престои. 
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Икономически показатели: 

- Капиталоемкост – необходимите инвестиции за устрояване на даден вид транспорт 

на единица превозна работа (тон/км): ЖП, автомобилен, воден; 

- Енергоемкост: въздушен, автомобилен, ЖП, воден; 

- Трудоемкост: автомобилен, ЖП, воден; Себестойност на превозите - 

експлоатационните разходи на 1 тон/км. 

тонкмлв
lQ

EP
C /.

.


                                   (2.6) 
                                  EP = EP(зав.) + ЕР(уп.):                                (2.7) 

където:- EP(зав.) – зависещи от обема на превозите 

 - EP(уп.) – условно-постоянни разходи. 

EP(зав.) = а.Q.l,                                          (2.8) 

където: - ае определена стойност. 

(ЕР са разходи за: гориво, ел. енергия, за трафични нужди, разходи на пътуващия 

персонал, амортизации). 

 

 

 

 

C 

     км  

Авто ЖП Воден 

50 500 
 

Фиг. 6.Себестойност на километър на комбинирана ТЛС 

 

От фиг.6 се вижда, че най-ниска себестойност (по средна величина) се получава при 

комбинация с три вида транспорт - воден, автомобилен и ЖП. Онези видове транспорт, 

при които условно-постоянните разходи имат нисък относителен дял са ефективни при 

превоз на дълги разстояния. Водния транспорт е ефективен при масови товари на дълги 

разстояния, а ЖП транспортът е ефективен при превоз на масови товари на средни и дълги 

разстояния. Докато въздушния е пригоден за дребно-партидни товари на дълги 

разстояния. 

 

2.9. Методика за оценка ефективността на „Ро-Ла” превози 

Основен фактор оказващ съществено влияние при организацията на този тип 

превози е икономическата изгода, която биха имали автомобилните превозвачи ако не им 

се налагат допълнителни условия или ограничения. В тази връзка предмет на тази точка се 

явяват формираните приходи и разходи по разглеждан маршрут и варианти на 

организация на превоза, отнесени на едно превозно средство, което би дало възможност за 
определяне икономическата изгода за автомобилните превозвачи. Имайки предвид 

транзитните транспортни потоци формирани от преминаващите през България камиони се 

забелязва, че с най-голям обем са тези с направление към и от Турция. Поради това в 

настоящият материал се разглежда един от възможните маршрути Драгоман- Свиленград.  

За да се определи ефективността за превоза на товарни автомобили (TIR) с 

железопътен транспорт се използва следната методика[3]: 

- Определяне на разхода за движение на автомобила на собствен ход;  

- Определяне на разхода за превозване на автомобила с железопътен транспорт;  

- Сравнение на двата разхода;  
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- Обща ефективност отчитаща движението с железопътен транспорт на товарни 

автомобили вместо движението на собствен ход.  

        По посочените точки се извършва следното:  

- определяне параметрите за движение на автомобила на собствен ход       (маршрут 

за превоз, времепътуване и др.);  

- определяне на разходите на автомобила за движение на собствен ход (гориво, 

масло, гуми, амортизация, такси и др.).  

- определяне параметрите за превоз на автомобила с железопътен транспорт 

(маршрут за превоз, времепътуване, честота на превоз и др.);  

- определяне състава на влака (дължина, тонаж, брой вагони и др. );  

- определяне сумарните разходи за един влак;  

- определяне на разхода за превоз на един автомобил с влак.  

При автомобилния транспорт процентното отношение за енергийните разходи е 

доста по-голямо от това при железопътния (фигури 7 и 8 [93]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 7. Процентно отношение на отделните елементи на разходите, при превоз на 

един автомобил на собствен ход 

От фигура 8 се вижда още, че процента на инфраструктурните такси в железопътния 

транспорт е много голям на фона на останалите разходи и намаляването им ще повиши 

икономическата ефективност от превоза с железопътен транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 8.Процентно отношение на отделните елементи на разходите при превоз на един 

автомобил с железопътен транспорт 

 

С очакваната тенденция за повишаване на цените на горивата все повече във времето 

и запазване на цените на електроенергията ще нараства и икономическа ефективност от 

превоза с железопътен транспорт, тъй като разходите за гориво в автомобилния транспорт 

са доста голям дял, както се вижда и от фигура7.От фигура 9[93]се вижда, че енергийната 

ефективност на Ro-La превозите нараства с увеличаване броя на автомобилите. 

Енергийната ефективност нараства също с увеличаване на превозното разстояние. 
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Фиг. 9.Енергийни разходи за товарни превози в зависимост от броя на автомобилите 

 

ИЗВОДИ: 

1. При комбинираните превози има ефективност от намаляване на: енергийните 

разходи; замърсяването на въздуха; автотранспортните произшествия; рушенето на 

автомобилните пътища и задръстванията по тях. Недостатък е по-бавното време за превоз 

но при използване на това време от автомобилните водачи за регламентираната почивка, 

това също може да се превърне в предимство. 

2. Реализирането на такъв проект ще е от полза за страната ни, а финансирането му 

може да стане чрез заеми и европейски фондове.  

3. Времето за превоз трябва да бъде възможно най-кратко поради това, че 

прекаленото забавяне води до допълнителни разходи за автомобилните превозвачи. 

Следва да се има предвид, че получените от изчисленията резултати в значителна степен 

се влияят от бъдещи промени на основните транспортни разходи в посока на тяхното 

намаляване или увеличаване. 

4. Планирането и подпомагането на проектирането и изграждането на няколко ЛТ с 

национално и европейско значение разположени най-вече в близост до София, Варна, 

Бургас или до някое от големите крайдунавски пристанища е повече от наложително. То е 

от изключително значение за повишаване на транзитната атрактивност на страната ни и 

ще допринесе за по-доброто използване на кръстопътното й разположение.  

5. С разработването на национална политика за изграждане на интегрирана мрежа от 

ЛТ, като инфраструктура обслужваща транспортните коридори се постига ускоряване на 

товарооборотът, постига се икономическа целесъобразност, гарантира се опазване на 

околната среда. 

6. Очакваното нарастване на контейнерните потоци, което отговаря на световните 

тенденции за развитието на контейнерния и интермодалния транспорт изискват 

привеждане на транспортния и логистичния сектор към съвременните изисквания. В 

противен случай България ще продължава да губи предимствата за географското й 

разположение и товаропотоците ще продължават да я заобикалят.  

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРАЛНИЯ ПОДХОД ПРИ ОПТИМИЗИРАНЕТО НА 

СТРУКТУРАТА И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ ВЕРИГИ И ПРИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ СИСТЕМИ 

 

3.1. Интегрален подход в управлението на логистичните системи (интегрална 

парадигма) 

Мениджмънтът на логистичната верига си поставя като основна цел интегрирането 

на организационните функции за управлението на материалните потоци и през 

производствения процес до дистрибуцията и доставката на готовите продукти до крайните 

потребители. Системното прилагане на тази концепция позволява на фирмите да 

постигнат реализация на по-качествени продукти и по-добро ниво на обслужване и с по-
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малко разходи. За постигне на този ефект е необходимо интегриране и координиране на 

логистичните функции [17]. В проектирането на интегрираните логистичните вериги е 

необходимо да се решат две основни задачи: 

- да се моделират и координират бизнес процесите в логистичната верига; 

- да се анализира и формулира ефективността на интегрираната логистична верига 

или мрежа, така че да се приложат оптимизационните процедури. 

Важността на решаването на тези проблеми се илюстрира от експерименталните 

резултати относно разходите, свързани със съхранение, транспорт, опаковка и други 

операции, осигуряващи придвижването на материалния поток в логистичната верига. 

Данните показват, че те са повече от 70% от общите разходи за продукта. В областта на 

производството и търговията прилагането на ефективен мениджмънт на интегрираните 

логистични вериги и мрежи позволява да се съкрати времето за преминаване на 

материалния поток в логистичната верига и намаляване на транспортните разходи. 

Анализа показва, че за мултимодални превози могат да се оптимизират до 68,32%, в това 

число и разходи свързани с организацията и управлението. Следователно за прилагане на 

оптимизационни процедури в транспортни операции е необходимо да се изследват 

следните приоритети: 

1. Систематизиране на логистичните функции с повече от 50%, включително и 

административното управление; 

2. Пробега на транспортните дейности подлежат на допълнителен анализ, като от 10-

48% се детайлизират в зависимост от активите на фирмата. 

Разглеждат се концептуални направления в логистиката (аналитична парадигма; 

технологична парадигма; маркетингова парадигма и интегрална парадигма), като се 

избира интегралната парадигма. Прилагането й дава възможност да се изследват и 

проектират транспортни логистични системи с дефиниране на ограничен брой 

променливи параметри, които засягат структурата и управлението. Разглеждането им се 

характеризира със стойностна верига от материални потоци. Материалният поток се 

характеризира със стойностна верига, която се определя от структурата от дейности, 

които добавят стойност в крайния продукт. Интегралната парадигма е приложима 

единствено с разглеждането на стойностната верига като основна комплексна 

характеристика на материалния поток. Въз основа на това извършваме следните 

приемания и допускания, които използваме при разработване на методиката за 

оптимизация на елементите на логистичните вериги и за взимане на управленски 

решения: 

1. Графите са най-подходящото средство за описание на логистичните системи в 

контекста на интегралната парадигма в логистиката. 

2. Логистичните вериги, канали, мрежи и системи се представят като графи. 

3.  Върху графи са базирани много оптимизационни алгоритми, които са приложими 

при оптимизацията на структурата и елементите на логистичните вериги. 

4. Методиките, моделите и подходите свързани с оптимизирането на структурата и 

елементите на логистичните вериги, канали или мрежи трябва да бъдат едни от основните 

инструменти за вземане на обективни стратегически и оперативни решения от 

логистичния мениджмънт на фирмите. 

Логистичната система се представя от нейните звена (доставчици, складове, 

производители, потребители) и логистични дейности (снабдяване, производство, 

дистрибуция). Дефинират се четири възможни подхода за декомпозиция. Въз основа на 

направения анализ се съставя комплексна методика, позволяваща да се оптимизират 

структурите и елементите на логистичните вериги. Тя има следния подход за организация 

на операциите: 

1.  Определяне на инфраструктура, маршрути, себестойност, цени, търсене; 
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2.  Избиране на логистична концепция в зависимост от стратегическите цели на 

модалните транспортни операции; 

3.  Описание на общият комплексен модел; 

4.  Декомпозиране на комплексния модел на по-прости модели; 

5.  Оптимално проектиране на логистичните вериги и мрежи, което включва: 

•  Оптимизация на материалните потоци - големина, назначение, път, брой и 

големина на доставките; 

•  Оптимизиране на логистичните капацитети (кой колко и на кого доставя, кой 

колко произвежда и къде реализира); 

• Брой и разположение на складове и дистрибуторски центрове. 

6.  Избор на вид транспорт и транспортна схема. График за движение на 
транспортните средства. 

7.  Планово технологични документи - договори, графици за движение. 
 

Първото йерархично ниво включва международни доставки от дистрибуторските 

центрове в Европа до дистрибуторските центрове в България. задачите, които се решават 

на това ниво са: 

• дефиниране на международната транспортна мрежа; 

• оптимизиране на доставките от всеки дистрибуторски център в Европа до всеки 

дистрибуторски център в България; 

•  определяне на оптималния брой доставки за определен планов период (денонощие, 

месец, година) на база получените транспортни потоци; 

• определяне на оптималните периодични доставки. 

 

Второто йерархично ниво съдържа вътрешни доставки от основните 

дистрибуторски центрове в България до съответните потребители в следната 

последователност - българската транспортна мрежа и избор на модели за осъществяване 

на доставките. 

За решаване на задачата се приемат два критерия за оценка – разстояние и време. 

Сравнителният анализ се основава на „дървото на най-кратките пътища” от даден връх до 

всички останали. Прилагането на тази процедура от ДЦ в Европа е сравнително удобна за 

решаване с използване на приетите критерии. Изследва се и пътя на доставките от всеки 

дистрибуторски център в Европа до всеки дистрибуторски център в България. 

Допълнителни контроли за прилаганите решения са разходите от времето, през което 

товарите са в подготовка за транспорт и път, с отчитане на регламентираните почивки на 

водачите на превозните средства.  

 

В съответствие с тази нова интегрална парадигма определението за логистиката 

звучи по следния начин: „Логистиката представлява обща гледна точка: стратегическа, 

тактическа, операционна на компанията и нейните партньори по бизнес, като интегратор в 

случая е материалния поток.” [66]. Майкъл Портър предлага понятието „Стойностна 

верига” като инструмент за идентифициране на начините да се създаде повече стойност за 

купувача [65]. Тя представлява стойностна верига, описана в [45, 47, 65]. В много от 

случаите логистичните разходи са по-големи от себестойността на продукцията, така че 

оптимизацията на материалните потоци водят до намаляване на разходите, свързани с 

логистичните дейности.  

На Фиг. 11 е представена логистичната система за оптимизиране на транспортните 

дейност. 
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Фиг. 11. Транспортна логистична система за оптимизиране на дейностите 

 

Концептуално изложение на интегралната парадигма 

Логистиката от гледна точка на интегралната парадигма е стратегическа, тактическа 

и технологична, като основен интегратор е материалният поток, дефиниран чрез 

основната си комплексна характеристика. Това е същност на интегралния подход в 

логистиката. На тази основа е анализирана структурата на логистичната системи и 

възможностите за оптимизация на нейните елементи. От направения анализ на основните 

парадигми се приема интегралната парадигма, тъй като разглежда логистичната система 

като единно цяло за реализацията на целите на икономическите субекти свързани с 

доставчиците и потребителите. Това дава възможност за прилагане на системния подход 

при проектирането и оптимизацията на логистичните системи. Методите на изследване и 

избора на математичен апарат са базирани на интегралното направление и произтичащото 

от това основно определение на понятието „логистика”, а именно: „Логистиката 

представлява обща гледна точка: стратегическа, тактическа, операционна и технологична 

на компанията и нейните партньори, като основен интегратор е материалният поток, 

дефиниран чрез основната си комплексна характеристика - стойностната верига”. Това 

определение пояснява логистиката от гледна точка на материалния поток като обект на 

оптимизация и определя място на логистичния мениджмънт в процеса на управление на 

логистичните системи [66]. 

 

3.2. Структура на логистичните вериги, канали, мрежи и системи 

Приетата йерархична структура на логистичните вериги, канали и мрежи има 

няколко нива. На първото ниво е развита логистичната инфраструктура: транспортна 

мрежа, производствени предприятия и логистични центрове. Второто ниво е съставено от 

основните логистични дейности, които носят съответната бизнес логика, а също така са и 

с проекция в стойностната верига. Въвежда се допълнително трето ниво, което 

представлява структура от организационно-технологични процедури, които съставят 

логистичната система. Първите две нива определят напълно една логистична верига, 

докато третото ниво определя логистичната система. Материалния поток се движи в тази 

многопластова структура и взаимодейства с нея. 

 

3.2.1. Декомпозиция на логистичните мрежи 

Може да се навлезе в дадена логистична верига, като се използва необходимостта 

или желанието за диверсификация на доставките на даден производител. Стратегическите 

решения за доставчиците могат да бъдат насочени към: развиване на собствен транспорт и 

Транспортна логистична система 

Сервиз Външна логистика Вътрешна логистика 

Организационни функции 

Инфраструктура  Организация и управление Критерии 

разстояние, време 
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поддържане на транспортен парк; поддържане на дистрибуторски складове с цел 

комплексно обслужване на потребителите; активно участие в каналите за разпределение и 

стоково движение; поддържане на конкурентоспособност чрез реализация на 

хоризонтална диверсификация (завземане, придобиване или сливане с конкурент - 

доставчик); придобиване на конкурентоспособност чрез реализация на вертикална 

диверсификация (завземане, придобиване или сливане с производител). 

Усилване на влиянието в логистичните вериги и системи на производителите може 

да се постигне, като се реализират следните тактически решения: оптимизиране на 

управление на запасите чрез повишаване на изискванията спрямо транспортните фирми и 

реализация на логистични концепции от типа „доставка точно на време”; повишаване на 

изискванията спрямо доставчиците и транспортните фирми и реализация на доставки „от 

врата до врата”; повишаване на изискванията спрямо дистрибуторите и търговците на 

едро и дребно чрез оптимизиране на запасите и тяхното управление при дистрибуцията на 

готовата продукция; реализация на подходящи схеми за разплащане с търговците на едро 

и дребно; изисквания към спедиторските фирми за намаляване на транспортните разходи. 

За постигане на поставената цел резултатите от отделните декомпозирани модели 

трябва да се обобщят и синтезират, което позволява да се получи оптимизацията на 

транспортните дейности и се приемат следните подходи: 

1.  Декомпозиране до най-ниско базово ниво на сложната логистична система, чрез 

представянето й като съвкупност от краен брой логистични или пълни логистични вериги, 

които след локална оптимизация водят до постигане на определен резултат. Отчита се 

външното влияние между логистичните вериги, чийто модели за оптимизация са 

независими и линейни. В случай на значително влияние на външни фактори са 

необходими допълнителни ограничения, които могат да доведат до нелинейност на 

моделите. Моделите може се решават чрез прилагане на математическото програмиране. 

2.  Декомпозиране на ниво логистична верига и логистичен канал. Част от моделите, 

свързани с оптимизация (минимизиране на логистичните разходи) на по-простите 

системи, могат да бъдат линейни, а други нелинейни. Получава се резултат от локални 

оптимизации на контролируеми параметри. 

3. Комплексно и единно разглеждане и оптимизиране на логистичната мрежа. 

Модела е нелинеен и с много ограничения и взаимовръзки. Структурното му ниво е 

логистична мрежа. 

 

3.2.2. Методика за оптимизация на структурата и елементите на логистичните 

вериги, канали и мрежи. 

На Фиг. 12. е представен алгоритъма на комплексната методика. 

Предложеният алгоритъм (Фиг. 12) има за цел да обоснове структурата на 

интегралната парадигма и да дефинира субектите на оптимизиционната процедура. 

Интегралната парадигма е приложима единствено с разглеждането на стойностната верига 

като основна комплексна характеристика на материалния поток. Приемат се следните 

допускания, които се използват за разработване на методиката за оптимизация на 

елементите на логистичните вериги и за взимане на управленски решения: 

1. Построяване на графите за описание на логистичните системи в интегралната 

парадигма. 

2. Сруктуриране на логистичните вериги, канали, мрежи и системи, като се 

представят като графи. 

3. Върху графи се базират алгоритми, които са приложими за оптимизацията на 

структурата и елементите на логистичните вериги. 

4. Приемане на тактически или стратегически решения, които са част от дадена 

логистична система и е нужно да се оптимизират, като на тази база се определят 

дейностите и компетенциите. 
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5. Методиките, моделите и подходите свързани с оптимизирането на структурата и 

елементите на логистичните вериги, канали или мрежи трябва да бъдат основен 

инструмент за вземане на обективни стратегически и оперативни решения от логистичния 

мениджмънт. 

6. Всяка структура трябва да развива логистичния си мениджмънт, което води до 

разработване на адекватни стратегически решения, отчитащи и разглеждащи комплексно 

изискванията на маркетинга, финансовия мениджмънт и операционния мениджмънт 

посредством кодиране. 
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Фиг.12. Алгоритъм на комплексната методика 
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3.3. Теоретична основа на методиката, проектиране и представяне на 

логистичните вериги. 

Вътрешно производствените логистични системи оптимизират управлението на 

материалните потоци в пределите на технологичния цикъл на производството на 

продукция [17]. Външните логистични системи (ЛС) решават задачи, свързани с 

управлението и оптимизацията на материалните и съпътстващи ги потоци от източниците 

към пунктовете на крайно (лично или производствено) потребление извън 

производствения технологичен цикъл. Звена на външните ЛС се явяват елементи на 

снабдителските и дистрибутивни мрежи, изпълняващи едни или други логистични 

дейности от доставчиците на материални ресурси към производствените подразделения на 

фирма - производител и от нейните складове на готова продукция към крайните 

потребители. От позиция на приетата парадигма, границите на интегрираната 

микрологистична система се определят от производствено - разпределителния 

(логистичен) цикъл, включващ процесите по закупуване на материалните ресурси (МР) и 

организация на снабдяването, вътрешно производствените логистични функции, 

логистичните дейности в дистрибутивната система, при организация на продажбите на 

готовата продукция (ГП) на потребителите и след продажбеното обслужване (сервиз).  

3.3.1. Дефиниране на логистичните дейности (операции). 

В постановка на логистиката се изследват възникването, преобразуването и 

поглъщането на материалните потоци в определен икономически обект, функциониращ 

като цялостна система, т.е. система, реализираща поставената пред нея цел и разглеждана 

в този смисъл, като единно цяло. Действията, прилагани към материалния поток в такава 

система се наричат логистични дейности. Те съдържат в себе си елементарни логистични 

операции - Ordinary logistical activity, което означава, че това е всяко действие не 

подлежащо на по нататъшна декомпозиция в рамките на поставената задача за изследване 

или мениджмънт, свързана с възникването, преобразуването или поглъщането на 

материалния и съпътстващите го информационни и финансови потоци. Елементарни 

дейности (операции) са: натоварване; разтоварване; превоз; съхранение; претоварване; 

сортиране; консолидация (набиране); разделяне; маркиране и др. 

Комплексните логистични дейности (логистични функции) - Complex logistical 

activity - са обособени съвкупности от логистични операции, насочени към реализация на 

поставените пред логистичната система задачи и са: базисни, ключови и спомагателни. 

Базисните са снабдяване, производство, пласмент и дистрибуция [17]. В тях процесите са 

важни за интегралната парадигма на логистиката. Ключовите поддържат стандартите за 

обслужване на потребителите (Customer service standards), управление на покупките 

(Purchasing), транспортиране (Transportation), управление на запасите (Inventory 

management), управление на процедурите на заявките (Order processing), управление на 

производствените процеси (операции) (Operations management), ценообразуване (Pricing) и 

физическо разпределение (Physical distribution). Поддържащите са свързани със 

складиране (Warehousing), товаропреработка (Material handing), защитна опаковка 

(Protective packaging), осигуряване на резервни части и сервиз (Parts and service support), 

информационно - компютърна поддръжка (Information and computer maintains). 

Така приетата структура от дейности формират логистичната верига като множество 

от звена, линейно подредени и ориентирани спрямо материалния поток (информационен и 

финансов) с цел анализ или синтез на определен набор от логистични дейности и (или) 

разходи. Като правило, логистичната верига завършва или с операцията складиране или с 

предаване на правата на собственост на стоката. 
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ЗЛС интегрираща МП     ЗЛС преобразуваща МП ЗЛС поглъщаща МП 

 

 

 

 

 

Фиг. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 14. Графова структура на обекта на управление на логистична верига, 

канал или мрежа 

 

Групите дъги от фиг. 14 имат следният смисъл: дъгите 1 предоставя информация за 

максимално и минимално количество материален ресурс, който се доставя от даден 

доставчик до даден завод приведено към количество единици готова продукция и разходи 

за самия МР и неговия транспорт отнесено на 1-ца поток. Когато модела разглежда пълна 

логистична верига е задължително МР да се привежда към единица ГП. Групата дъги 2 

носи информация за производството и свързаните с това разходи: максимално и 

минимално количество готова продукция, която трябва да бъде произведена, себестойност 

на единица продукция. Дъгите 3 са свързани с насочване на количествата готова 

продукция към дистрибуционните складове. Информационните стойности са три: 

максимално и минимално количество готова продукция ГП, която се разпределя към 

дистрибуционните центрове от всеки завод производител и разходи за транспорт на 

единица ГП от всеки завод до всеки дистрибуционен център. Групата дъги 4 са свързани 

със захранване на потребителите с готова продукция от дистрибуционните центрове. 

Стойностите са следните: максимално и минимално количество ГП, разпределяно от всеки 

дистрибуционен център към потребителите и разходи за транспорт за единица продукция 

от всеки дистрибуционен център до всеки потребител. Дъгите 5 са фиктивни и са свързани 

с по-доброто представяне на ограниченията (тези дъги имат смисъл не само когато се 

дефинира задача, която се решава с „алгоритъма на дефекта”). С тази група дъги се 

залагат границите на задължително договорените с доставчиците количества МР, 

приведени към единици ГП. Разходите са нулеви. Дъгите 6 също са фиктивни и са 

свързани с максималното и минималното търсене от всеки потребител и продажната цена. 

Продажната цена се представя като отрицателен разход. Обратната дъга дава информация 

каква продукция е реализирана или чрез нея се задават границите (максимална и 

минимална) на продукцията, която трябва да се реализира в логистичната верига. 
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Основната цел при оптимизация на логистичната система е максимализацията на 

резултата т.е. разликата между приходи и разходи. При зададени цени на крайния 

потребител целта е намаляване на сумарните логистични разходи.  

3.3.2. Методика за оптимално проектиране на логистичните вериги, канали, 

мрежи и системи 

Основните класификационни фактори са: вид на потока, базовите дейности 

(операции) и съответствие - материални ресурси, готова продукция (структурно ниво), 

модел, относно многопродуктовост на МР и ГП. Тяхната взаимна връзка е представена на 

фиг.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 15 Взаимовръзка между класификационните фактори, на базата на които 

може да се декомпозира логистичната система 

 

Логистичните мрежи могат да се декомпозират хоризонтално по базови логистични 

операции (един от факторите) и вертикално в зависимост от вида на логистичните 

потоци и структурното ниво (Фиг.15). Когато в модела са включени всички базови 

логистични операции това е пълна логистична верига. В този случай може да се приложи 

еднопродуктов модел спрямо МР и ГП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.16. Граф модел на логистична верига. 

 

Когато взаимовръзката е между много видове МР, които участват в изготвянето на 

един вид ГП, то структурното ниво е логистичен канал, а модела вече е многопродуктов 

относно МР и еднопродуктов относно ГП (Фиг. 16.). По този ред се реализират различни 

по нива и фактори на декомпозиция модели. Декомпозирането е необходимо с цел 

опростяване на моделите и свеждането им до такива, за които има ефективни алгоритми 

за тяхното решение. За постигане на крайната цел резултатите от отделните 

декомпозирани модели трябва да се обобщят и синтезират, което позволява да се получи 

крайният ефект от оптимизацията.  

На фиг.14. е представена пълна логистична верига, еднопродуктова относно МР и 

ГП. В частта, свързана с дистрибуцията могат да се решат два вида задачи: 
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• за оптимално разпределение на материалния поток между заводите производители, 

дистрибуторските центрове и потребителите (градове, в които се пласира продукцията) 

• определяне на нужните дистрибуторски центрове и съответно оптимално 

разпределение на материалните потоци. 

Логистичната мрежа се разглежда на йерархичен принцип на две нива (горно и 

долно). 

Горното йерархично ниво включва международни доставки от дистрибуторските 

центрове в Европа до дистрибуторските центрове в България. Проблемите, които се 

разглеждат и решават на това ниво са следните: 

 Дефиниране на международната транспортна мрежа; 

 Оптимизиране на доставките от всеки дистрибуторски център в Европа до всеки 

дистрибуторски център В България; 

 Определяне на оптималния брой доставки за определен планов период (година, 

месец, денонощие) на база получените транспортни потоци; 

 Определяне на оптималните периодични доставки. 

На долното йерархично ниво се оптимизират вътрешни доставки от основните 

дистрибуторски центрове в България до съответните потребители в следната 

последователност: 

 Дефиниране на българската транспортна мрежа; 

 Избор на модели за осъществяване на доставките. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.17. Европейската транспортна мрежа с разстоянията между съседните градове и 

пунктовете на зараждане и погасяване на продукта 

 

В изследването се прави опит за отчитане на допълнителни фактори. Разглежда се 

модел, в който освен разстоянието се отчита и времето за превоз, почивка, преход на 

границите, времето за поръчка и подготовка на доставката, както и финансовите разходи 

свързани със „запасите по маршрута на логистичната верига”. Приложени са различни 

модели и подходи при решаване на поставените задачи, които се основават на основната 

методика. За целите на сравнителния анализ включваме данните от литература [17] и 

резултатите от интерактивната карта на Европа на разположение в навигационните 

системи. 
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3.4. Приложение на методиката за оптимизация на структурата и елементите на 

логистичните вериги 

3.4.1.Определяне на най-кратките пътища (НКП) за международната 

транспортна мрежа. 

Прилага се линейното програмиране, чийто характерни особености са следните: 

показателят за оптималност U (X) представлява линейна функция от елементите на 

решението (аргументите) - X = (х1, x2,...., xn) и ограничителните условия, налагани на 

възможните решения, които имат вид на линейни равенства или неравенства, относно 

елементите на решението - X = (x1, x2,...., xn). Общата форма на записване на модела на 

задачата на линейното програмиране е: 

U(Х)=с1х1+с2х2+…….cnxn→max (min);                                    (3.1) 

          a11x1+c12x2+…..+c1nxn≤(≥ , ꞊)b1 

          a21x1+c22x2+…..+c2nxn≤(≥ , ꞊)b2 

                      ………………                                                         (3.2) 

         am1x1+cm2x2+…..+cnmxn≤(≥ , ꞊)bm 

             x1,x2,…………,xn≥0 

където (3.1) е целевата функция, (3.2) са ограниченията. 

Допустимо решение за модела, дефиниран чрез (3.1) и (3.2) е векторът X=(х1, x2,...., 

xn), който удовлетворява ограниченията, зададени с (3.2), а оптимално решение е вектор, 

при който целевата функция достига своето екстремно значение (минимално или 

максимално в зависимост от това как е дефинирана задачата) в рамките на ограниченията 

(3.2). Методът на линейното програмиране е приложим за намиране на най-кратките 

пътища и различни модификации на транспортна задача, представени като графи, поради 

възможността задачите да се представят с линейни целеви функции и линейни 

ограничения относно аргументите. Обикновено разходите зависят от разстоянието или от 

времето и затова в транспортните мрежи е важно да се знаят най-кратките пътища 

определени на база разстояние или време. 

Решава се задачата за намиране на най-кратък път между два върха (града) от 

транспортната мрежа на база линеен модел, който да позволи решаването й, като се 

използва Add-in Solver на Excel. Между два върха в транспортна мрежа (назначение, 

състоящо се от начален връх и краен връх) има множество пътища. Пуска се поток с 

големина единица (единичен поток) и се създават подходящи условия (целева функция и 

ограничения) да премине по най- късия път. В същото време има информация по кои дъги 

и върхове е преминал, което означава практически, че са намерени най-краткия път като 

структура и големина (разстояние или общо времепътуване). 

Прилага се и друго решение, при което началният връх се разглежда като източник, 

който произвежда една единица продукт (играе ролята на единичния поток), а крайния 

връх се разглежда като потребител, който има нужда от една единица продукт. 

Изискването е източникът да достави продукта (потока) на потребителя по възможно най- 

краткия възможен път (дължина на най-краткия път). Двете трактовки са на потокови 

задачи, имат еднакъв смисъл и именно това ще бъде подхода, който ще се реализира при 

създаване на модела за намиране на най-кратък път между два върха от транспортната 

мрежа. 

Потоковите задачи (намиране на най-кратък път между два върха на граф за единица 

поток, намиране на максимален поток, транспортна задача, задача на назначенията) имат 

целочислени решения (всички базисни решения са целочислени), когато се представят 

като задачи на линейното програмиране. Това дава възможност най-краткия път да се 

намери като структура и разстояние, като се приложи метода на линейното програмиране. 

За транспортната мрежа представена на фиг. 18 трябва да се определи най-краткият или 

най-бързият път по метода на линейното програмиране.  

Анализира се графа на Фиг. 18, като за целта се прилага следната методика: 
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 Определяне на транспортната мрежа с разстоянията и времепътуванията между 

съседните градове; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 18 Граф на транспортната мрежа, модифициран за намиране на НКП от град 12 

(Женева) до град 21 (Бургас) [17] 

 

 Създаване на потоков модел на задачата и привеждането й в подходящ за 

прилагане на линейното програмиране вид; 

 Дефиниране на целевата функция; 

 Дефиниране на ограниченията на потоците чрез горна и долна граници на 

пропускателните способности на дъгите от графа или като ограничения върху големината 

на потока отдолу и отгоре; 

 Дефиниране на ограниченията за запазване на потока за всеки връх от 

транспортната мрежа; 

 Решаване на задачата, чрез инструмента Solver на Microsoft Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 19. Най-кратък път (структура) и най-кратко разстояние от град 12 - 

Женева до град 21 –Бургас [17] 

 

Решава се задачата с прилагане на модел за линейното програмиране. Видоизменя се 

графа от фиг. 18, като се добавя една изкуствена (фиктивна) дъга, която свързва крайния 

град с началния (фиг. 19). Фиктивната дъга има нулево разстояние или времепътуване. Тя 

има важно значение за формиране на ограниченията и е нужна именно за това. 

3.4.2. Интегрален подход за оптимизирането на структурата и елементите на 

логистичните вериги. 

Таблиците 5 и П1 се създават в Excel, като в табл.5 в колона 5, отговаряща на 

стойностите на fij се нанасят нули. След използването на инструмента Solver в тази колона 
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ще се получи решението. В тези таблици в първия ред са записани колоните, отговарящи 

на тези от Excel, а в първата колона са записани номерата на редовете, отговарящи на тези 

от Excel таблицата. 

Адресите на клетките използвани при дефиниране на линейния модел отговарят на 

означенията в табл.П1 и табл.5. След извършване на изчисленията се построява най-

краткия път от Женева до Бургас и се получава неговата големина (разстояние или общо 

времепътуване) и структура (фиг. 19). 

 

 
Фиг.21. Най-кратък път (структура) и най-кратко разстояние от  

град 1 - Мюнхен до град 19 –София [17] 

 

На фиг. 21 е дадена структурата и големината на най-краткия път от Мюнхен до 

София, като се използва същият модел могат да се намерят всички най-кратки разстояния 

на международна транспортна мрежа. Единствено се сменя обратната дъга и се коригират 

потоците свързани с нея. По този начин се намират всички най-кратки пътища от Женева 

и Мюнхен до София, Русе и Бургас. 

 

3.4.3. Оптимизиране на доставките от дистрибуторските центрове с използване 

методът на линейното програмиране. 

За да се оптимизират доставките между дистрибуторските центрове се прилага 

методът на линейното програмиране за решаване на транспортна задача, поради 

възможността съставеният граф (фиг. 21) да се опише с линейна целева функция и 

линейни ограничения относно аргументите. В случая се търси големината на потоците, 

формирани от разглеждания продукт, които трябва да се превозят от европейските 

центрове до българските дистрибуторски центрове, като се отчетат разходите за 

придобиване или производство на продукта, разходите за подготовка на продукта за 

транспорт от европейските дистрибуторски центрове до българските, транспортните 

разходи, зависещи от разстоянието или времепътуването и продажните цени в градовете 

на реализация на продукта. 

Изследванията на транспортните разходи зависят от разстоянието и затова в графа 

на фиг. 21 връзките между европейските и българските дистрибуторски центрове, дадени 

като дъги, носят информация за структурата на най-кратките пътища и съответните най-

кратки разстояния, определени на база тези пътища. Решава се задачата за оптимизиране 

на доставките от всеки дистрибуторски център в Европа до всеки дистрибуторски център 
в България. Съгласно приетата методика се съставя линеен модел, който да позволи 

решаването на задачата посредством използване на Add-in Solver на Excel. 
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Фиг. 22. Връзки между европейските и български  

дистрибуторски центрове [17] 

 

Европейските дистрибуторски центрове се разглеждат като източници на поток 

(продукта, който ще се превозва), а българските дистрибуторски центрове са потребители 

на продукта. Изискването е източниците да доставят продукта (потока) на потребителите 

по възможно най-евтината схема, която гарантира минимум на разходите. Тази потокова 

задача (транспортна задача, с ограничения на пропускателните способности) има 

целочислено решение. За графа, представен на фиг. 21 трябва да се оптимизират 

доставките между дистрибуторските центрове. За целта се прилага следната методика: 

1. Определяне на източниците и потребителите в международната транспортна 

мрежа с разстоянията между тях. 

2. Определяне на разходите за придобиване на единица продукт от европейските 

дистрибуторски центрове, разходите за транспорт между източниците и потребителите и 

продажните цени на единица продукт в градовете потребители (в случая българските 

дистрибуторски центрове) на разпределяния и транспортиран продукт, а приходите от 

продажби имат характера на отрицателни разходи и така се залагат в модела. 

3. Създаване на потоков модел на задачата и привеждането й в подходящ за 

прилагане на линейното програмиране вид. 

4. Дефиниране на целевата функция. 

5. Дефиниране на ограниченията на потоците чрез горна и долна граници на 

пропускателните способности на дъгите от графа, представен на фиг. 21. 

6. Дефиниране на ограниченията за запазване на потока за всеки връх от графа. 

7. Решаване на задачата, чрез инструмента Solver на Microsoft Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стойности на дъгите - (Uj Ц; Oj); 

Uj - Горна граница на ограничението на потока; 

L|j - Долна граница на ограничение на потока; 

Ojj - Цена на единица поток на единица разстояние. 

Фиг. 23. Схема на графа за оптимизация на разпределението на доставките на 

продукта в европейската транспортна мрежа [17] 
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Решението на задачата е модел, който е подходящ за прилагане на линейното 

програмиране. Видоизменя се графа от фиг. 22, като се добавят един изкуствен връх - 

главен потребител, един изкуствен връх - главен източник, изкуствени дъги от главния 

източник до източниците, изкуствени дъги от потребителите до главния потребител и 

накрая една изкуствена (фиктивна) дъга, която свързва главния потребител с главния 

източник (фиг. 23), която се нарича затваряща дъга. Фиктивната затваряща дъга има 

нулеви разходи. Тя има важно значение за формиране на ограниченията и е нужна именно 

за това.  

Таблица 6 

За запазване на потока, преминаващ през всеки от върховете на графа. 

 

 

 

 

 

 

 

За големината на потока. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                (3.11) 

 

      

Най-важната дъга, която определя циркулацията и реализацията на общия продукт в 

транспортната мрежа (фиг. 23) е фиктивната дъга, която свързва главния потребител 

(общото количество продукт, който се употребява) с главния източник (концентрира в 

себе си общото количество продукт, който се предлага). 

1. За неотрицателност на потока. 
Всички потоци трябва да са положителни - ограничение (3.9). 

За да се завърши моделът на задачата, така че да може да бъде решена с инструмента 

Solver на Microsoft Excel, е необходимо създаване на табл.7. 

Таблиците 7 и 6 се създават в Excel, като в табл.7 в колона 5, отговаряща на 

стойностите на fj се нанасят нули. След използването на инструмента Solver в тази колона 

ще се получи решението, както е в случая. В тези таблици в първия ред са записани 
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колоните, отговарящи на тези от Excel, а в първата колона са записани номерата на 

редовете, отговарящи на тези от Excel. 

При съставяне на модела са използвани данните представени в табл. П2, табл. П3 и 

табл. П4. 

Таблица 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Таблица 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8 
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Адресите на клетките, използвани при дефиниране на линейния модел (фиг.23), 

отговарят на означенията в табл.6 и табл.7. Резултатите от работата на модела са дадени в 

табл. 8. 

 

3.4.4. Определяне на дървото на най-кратките пътища (НКП) и най-бързите 

маршрути (НБМ) от даден град до всички останали в една транспортна мрежа. 

Вместо да се определят всички най-кратки или най-бързи пътища поотделно за 

дадена транспортна мрежа е възможно да се дефинира като задача на линейното 

програмиране задачата за намирането на дървото на най-кратките пътища от един връх до 

всички останали. Понеже европейските дистрибуторски центрове са два, то чрез 

получаване на дърветата на най-кратките и най-бързите пътища от тях до всички останали 

върхове от транспортната мрежа може да бъде в основата на определяне на: 

-  най-кратките (оптималните по критерий разстояние) пътища от европейските 

дистрибуторски центрове до българските логистични центрове; 

-  най-бързите (оптималните по критерий време) пътища от европейските 

дистрибуторски центрове до българските логистични центрове; 

-  сравнение между най-бързите и най-кратките пътища и дървета в транспортната 

мрежа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.25. Дефиниране на модела за построяване на дървото на оптималните 

пътища (критерий разстояние или времепътуване) [17]. 

 

За да се представи задачата за намиране на дървото на най-кратките пътища от даден 

връх k (корен) като задача на линейното програмиране е необходимо да се реализират 

следните стъпки (фиг.25): 

-  за всеки връх i, различен от k, се построява дъга (i, k) водеща от него в k; 

-  за всяка такава дъга (i, k) ограниченията на пропускателните й способности (отгоре 

и отдолу) и цената за преминаване през нея са (Uij, Ltj, ci}.) = (1,1,0); 

-  за всяка друга дъга (i,j) от мрежата ограниченията на пропускателните й 

способности (отгоре и отдолу) и цената за преминаване през нея са (Uij, Ltj, cij) = (∞,0, rij.), 

ако се търси дърво на най-кратките пътища и (Uij-, Ltj, ci}.) = (∞,0, ttj), ако се търси дърво на 

най-бързите пътища  ( rij са разстоянията, а tij времената за движение от връх i до j ); 

-  всички изходни потоци се нулират - fij = 0 . 

Задачата се дефинира като се използва математическия модел (3.3)-:-(3.5) и 

конкретните целева функция и ограничения (П-1)-:-(П-2), като се добавят обратните 

фиктивни дъги от съответния връх - корен на дървото и останалите върхове (в случая 22 

дъги). Промени ще има в ограничения (8) - табл.7. Там трябва да се добавят потоците по 

новите фиктивни дъги. Промени ще има и в табл.5, където трябва да се добавят 

допълнителните 22 фиктивни дъги водещи от върхове 1,2, ,11 и от 12,13, ,23 до връх 12 

(корен на дървото или в случая Женева). След решаване на модела с инструмента Solver 
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на Excel, ненулевите потоци определят структурата на самото дърво. Започва се от корена 

и на база ненулевите потоци се построява и самото дърво. В табл.5 в кол.4 се нанасят 

време пътувания и решението на модела ще даде дървото на най-бързите пътища. За 

транспортната мрежа дефинирана на фиг. 22 дървото на най-кратките пътища с корен 

връх 1 (Мюнхен) е дадено на фиг.26, а с корен връх 12 (Женева) е дадено на фиг.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.26. Дърво на оптималните пътища с критерий разстояние от Мюнхен [17] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.27. Дърво на оптималните пътища с критерий разстояние от Женева [17] 

 

Определяне на оптималните маршрути при критерий времепътуване 

На фиг. 25 са показани, както разстоянията между върховете/градовете в мрежата, 

така и времепътуването между тях. Времепътуването е определено въз основа на средните 

скорости за товарните автомобили, за всеки участък от маршрута (магистрала, главен път 

и т.н.). Когато е налице граничен преход се отчита средно 1 час допълнително на преход, а 

при ферибот 2 часа. Определянето на оптималните маршрути става с абсолютно същия 

модел, като вместо разстоянията Rjj се използват показаните на фиг.27 времепътувания 
t
v. 

На фиг.29 и фиг.30 са приведени дърветата на оптималните маршрути с източник 

съответно на двата града Мюнхен (1) и Женева (12) по критерий време. От Мюнхен 

дърветата на оптималните маршрути по критерии време и разстояние са едни и същи, 

докато за Женева те се различават. Дървото на оптималните маршрути по критерий 

разстояние от Женева е дадено на фиг. 27. 

На фиг.28 графично е представен модела за намиране на оптимален път между два 

града. Конкретните два града се свързват с обратна дъга със горна и долна граница на 

потока 1 и стойност 0. 
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Фиг.28 Графично представяне на модела за намиране на оптимален път от 

Женева до Бургас [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг 29. Дърво на оптималните маршрути от Мюнхен по критерий време [17] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.30. Дърво на оптималните маршрути от Женева по критерий време [17] 

 

Модел за дистрибуция с отчитане на необходимото време за почивка на 

водачите на превозни средства и разходите за запаси в подготовка за доставка и път 

В модела са приети следните предпоставки: 

•  На всеки 4 часа кормуване е необходима почивка от 0,5 часа; 

•  При двама водачи и сумарно времепътуване повече от 20 часа е необходима 

почивка от 8 часа; 
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•  След получаване на поръчката са необходими за Мюнхен L=5 дни и за Женева L=7 

за подготовка на продуктите за транспорт; 

•  Стойността на запаси в подготовка и транспорт е il=10% от стойността за 

придобиване Cui за единица продукт за година; 

•  α- разходи за единица поток за 1 км. 

Разходите за дадена релация за единица поток се състоят от разходите за транспорт 

плюс финансовите разходи, свързани с пребиваването на потока в подготовка и път: 

(3.12) 

 Скобите ⌊ ⌊ ⌉ ⌉ показват закръгление към по-малкото и по-голямото цяло 
число. Изразът в големите скоби отразява времето в подготовка и транспорт. 

Съгласно формулата на Little -интензивността на потока, умножена по времето в 

подготовка за доставка и транспорт дава средния размер на запаса в даден момент в това 

състояние. Делението на 12 е свързано с факта, че потока е за месец и всички разходи са за 

планов период месец, а деленето на 720 е превръщането на времето от единици време 

часове в единици време месец. 

Общият вид на целевата функция се запазва като този, дефиниран с формули от 

(3.13) до (3.16), а именно:: 

                                                     (3.13) 
Ограниченията са аналогични на модела, формулиран с зависимости (3.14) до (3.16) 

и са: 

1. Ограничения, които реализират и гарантират запазване на потока при 

преминаването му през всеки връх на графа от фиг.22. 

Те имат следният вид: 

                                                    (3.14) 

2. Ограничения, които задават възможните граници, в които може да се променя 

големината на потока, преминавайки по всяка дъга (i,j). Тези ограничения се реализират, 

чрез задаване на горна и долна граница на пропускателните способности на дъгите. 

Те имат вида: 

                                   (3.15) 
3. Ограничения, които реализират неотрицателност на решението, а именно: 

                                                (3.16) 

Резултатите от работата на модела при различни разходи за придобиване и цени за 

реализация са дадени в таблици П5, П6 и П7. 

 

Определяне на оптималния брой доставки за определен планов период (месец и 

денонощие) на база получените вече транспортни потоци. 

Модели с детерминиран обем 

Принципа на действие на системите с детерминиран обем на поръчка се основава на 

необходимостта от определяне на точен момент, когато се поръчва съответното ниво на 

запаса в този момент (ниво на поръчка) -Rop, както размера на поръчката -EOQ или Q. 
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Нетният запас е равен на остатька от материали преди предходната доставка, като се 

прибави количеството на предходната доставка и изразходваното количество. 

Предпоставки на детерминирания модел са: 

• Търсенето е постоянно и равномерно разпределено в периода от време; 

• Времето за изпълнение на поръчката е детерминирано; 

• Цената на единица материал е детерминирана; 

• Разходите за съхранение се определят на база средния размер на запаса; 

• Разходите за поръчка или пренастройка са постоянни; 

•  Достатъчност на ресурсите за закупуване на необходимите количества и се 

изключва възможността за неизпълнение на поръчката. 

На фиг.31 по долу е представен основния модел с детерминирани количества на 

поръчка. Текущия запас намалява линейно във времето и при достигане на Rop се 

извършва нова поръчка, която се доставя за време L. 

В резултат годишните разходи свързани със създаването на запаси представляват: 

Общите годишни разходи=Разходите за закупуване+Разходите за 

поръчка+Разходите за съхранение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.31. Основен детерминиран модел за определяне на големината и броя 

доставки. 

 

        
 

 
  

 

 
  

        където 

- TC- сумарни годишни разходи 

- D- годишно търсене (потребление) на материали 

- Cp- цена на закупуване на 1 материал; 

- Q- размер на поръчката 

- K- разходи за една поръчка 

- Rор-точка на поръчка 

- L- време за доставка 

- H-разходи за съхранение на 1 единица запас за година. Често тези разходи се 

определят като процент от цената на материала - i, т.е. H=iCp 

С приетите обозначения зависимостта на общите разходи е: 

 
(  )

  
   

 

  
  

 

 
                                                                        (3.17) 

         √
   

 
                                                                                        (3.18)  

Това е най-простия модел, който не предполага гаранционен запас, като 

потреблението и времето за доставка са постоянни. За него точката на поръчване се 

определя като произведение на дните за доставка и интензивността на дневното 

потребление. 
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Фиг. 32. Детерминиран модел за определяне на големината и броя доставки при 

постепенни доставки с интензивност µ 

 

Моделът с детерминиран обем на поръчка и равномерна доставка за определено 

време е описан с израза: 

       
 

   
                                                                           (3.19) 

където: λ- интензивност на потребление -потребление на ден; µ-интензивност на 

доставка- размер на доставка на ден; TD- времето, когато едновременно се извършва 

доставка и потребление; Т- периода между две доставки 

За общите разходи се получава следната зависимост: 

        
 

 
  

  (   )

 
                                                  (3.20) 

Оптималния размер на поръчката 

         √
   

 (  
 

 
)
                                                           (3.21) 

Периодът от време, в които се извършва доставка с интензивност µ , в един период 

между две доставки Т е: 

   
 

 
                                                                                    (3.22) 

Оптималния брой доставки за година: 

   
 

    
                                                                                (3.23)   

Определя се оптималния брой доставки, големината на оптималната доставка и 

оптималния интервал между две доставки. За решаването на тази задача е приложен 

модела описан със зависимости (3.20)-(3.23). Изходни данни са следните: - λij 

интензивност на потребление за единица време (ден); µij- интензивност на доставка за 

единица време (ден); Т1 - период на планиране = 1 месец (30 дни); H=i*Ср-разходи за 

съхранение на единица продукция за единица време година - 30% от цената на 

придобиване лв /единица/ година; за единица време месец Hm=i*Cp/12 лв./1 запас/1 

месец; k - разходи за организиране и подготовка на една доставка - 30 лв. и рij =λ,ij /µij 

прието за всички релации 0,6. Оптималната големина на доставка за релацията (i,j) - qoptij 

се определя по формула (3.24): 

 

    
   

√

     

(      )(  
   
   

)

   (тона или бройки)                      (3.24)   

Броя на доставките за един месец и съответно оптималния интервал между две 

доставки за релацията (i,j) е: 

  
   

   

      

     
      

  

    

                                                   (3.25)     
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Оптимизирането на вътрешните доставки от основните дистрибуторски центрове в 

България до съответните градове, в които се реализира продукта е дадено в Приложение. 

Като основна препоръка и заключение може да се приеме, че комплексната методика 

за оптимизирането на структурата и елементите на логистичните вериги, канали или 

мрежи, реализираща интегралната парадигма в логистиката, и моделите и подходите 

свързани с нейната реализация трябва да бъдат едни от основните инструменти за взимане 

на обективни стратегически и оперативни решения от логистичния мениджмънт на 

фирмите при управление на логистичните системи. 

 

ИЗВОДИ ОТ ТРЕТА ГЛАВА: 

1. Интегралния подход е най-подходящ при изследването и оптимизацията на 

структурата и елементите на логистичните вериги.  

2. Материалният поток се характеризира със стойностна верига, чрез която се 

определя степента на оптимизация на структурата и елементите на логистичната верига, 

канал или мрежа. 

3. Логистичните вериги и мрежи имат пространствена структура на няколко нива и е 

подходящо да се представят чрез теорията на графите. 

4. Направена е декомпозиция на логистичните мрежи на базата на определени 

фактори. Получена е хоризонтална декомпозиция по базови логистични операции и 

вертикална декомпозиция в зависимост от вида на материалните потоци и структурното 

ниво. 

 5. Определен е обхвата на разглеждания модел, който е представен на две 

йерархични нива: международни доставки на един продукт до дистрибуторски центрове в 

България и доставки от дистрибуторските центрове до крайните потребители. В 

методиката се отчитат и финансовите разходи в зависимост от времето за движение и 

количеството на запасите .   

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

АДАПТИРАНЕ НА ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА 

МУЛТИМОДАЛНА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА В ПРОГРАМНА СРЕДА МАТЛАБ 

 

4.1 Генетични алгоритми за многоекстремална оптимизация 

В еволюционните алгоритми каквито са генетичните алгоритми се използват трите 

основни принципа на естествената еволюция: репродукция, естествен подбор и 

разнообразие на индивидите, поддържано чрез разликите на всяко поколение с 

предишното. 

При ГА се работи с набор от индивиди, представляващи възможни решения на 

задачата. Принципа на подбора се прилага, като се използва критерий, даващ оценка за 

близостта на индивида с желаното решение. В следващото поколение продължават най-

добре приспособените индивиди. 

 

4.2.Основни елементи на ГА 

4.2.1.Хромозоми 

При делене на човешка клетка хроматинът (намиращ се в ядрото и изграден от ДНК 

(дезоксирибонуклеинова киселина), белтъци и РНК (рибонуклеинова киселина) се 

уплътнява и образува спирални нишки – хромозоми. В хромозомите са разположени гени, 

които носят наследствените белези на клетката.  

При генетичните алгоритми хромозомите представляват набор от гени, които 

кодират неизвестните променливи. Всяка хромозома представлява допустимо решение на 

поставената задача. Индивид и вектор на променливите ще бъдат използвани като 

понятия еквивалентни на хромозома. 
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Множеството от различни хромозоми (индивиди) съставят текущото поколение. 

Чрез еволюционни операции, като селекция, рекомбинация и мутация, се достига до 

следващото поколение (потомство). 

 

4.2.2.Селекция 

При еволюционните алгоритми селекцията на най-добрите индивиди става въз 

основа на функционал или функционали (функция на приспособимост (fitnessfunction)) 

даващи оценка на конкретният индивид. Ако задачата е за минимизация, то индивидите с 

по-малка стойност на функционала ще имат по-голям шанс да бъдат избрани за 

рекомбинация и съответно за продължаване на поколението. 

 

4.2.3.Рекомбинация 

При репродукцията, първо се появява рекомбинацията (кръстосване или 

кросинговър).  

Типичната рекомбинация при генетичните алгоритми е операция, изискваща два 

родителя (възможни са и схеми с повече родители). Два от най-често използваните 

алгоритми са стандартно кръстосване (ConventionalCrossover) и кръстосване със смесване 

(Blendcrossover) [76]. 

 

4.2.5.Мутация 

В термините на генетичните алгоритми мутация означава произволна промяна на 

стойността на ген в поколението фиг. 40 а). Хромозомата, чиито ген ще бъде променен, и 

мястото на гена също се избират по случаен принцип фиг. 40 б). 

 

 

 

 

                

 а) мутация в хромозомата                     б) места на мутация в поколението 

Фиг. 40 Мутация при генетичните алгоритми 

 

4.3.Обща схема на еволюционните алгоритми 

Еволюционните алгоритми поддържат популация от индивиди (хромозоми), които 

еволюират чрез използване на селекция и други операции, като кръстосване и мутация. 

Всеки индивид в популацията получава оценка за приспособимостта си (fitnessfunction) 

към средата. В термините на оптимизацията това означава, че за всеки набор от 

променливи се изчислява стойността на функцията, която се минимизира или 

максимизира. Селекцията служи за избор на най-добрите комбинации, които чрез 

кръстосване и мутация трябва да доведат до по-добри решения в следващото поколение. 

На фиг. 41 е показана една от най-често използваните схеми на генетичните 

алгоритми. 

1. Създаване на начално поколение - при повечето алгоритми първото поколение се 

генерира по случаен принцип - гените на отделните хромозоми се избират случайно 

измежду азбуката на допустимите гени. Заради по-лесната изчислителна процедура се 

приема, че всички поколения се състоят от еднакъв брой индивиди (N на брой). 

2. Следващата стъпка е изчисляване на стойността на функцията, която 

минимизираме или максимизираме. 

3. Проверка за край на алгоритъма - както при всички алгоритми за оптимизация 

и тук е възможно алгоритъмът да бъде прекратен по: 

 Стойност на функцията - стойността на функцията на най-добрия индивид става 
достатъчно близка до зададена стойност. Обикновено не се препоръчва използването само 
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на този критерии, защото поради стохастичният характер на търсенето не може да се 

гарантира достигане до желания екстремум в разумно време; 

•Максимален брой итерации - това е най-често използвания критерий за спиране. 

Той гарантира, че независимо дали алгоритъмът е достигнал до екстремум или не ще спре 

след определено време; 

 

 
Фиг. 41 - Обща схема на еволюционните алгоритми 

 

•  Достигане на установена стойност - ако в продължение на предварително зададен 

брой итерации (поколения) не е настъпило подобрение на стойността на функцията 

алгоритъмът спира. 

4.  Селекция - измежду всички индивиди в текущото поколение се избират тези, 

които да продължат развитието си в кръстосването и мутацията. На този етап може да се 

използва елитарен подход. По този начин се гарантира, че достигнатата стойност на 

функцията не може да се влоши (веднъж достигнат екстремумът няма да бъде изпуснат). 

5.  Кръстосване - избраните чрез селекция индивиди се кръстосват. По този начин се 

получават нови индивиди, като стремежът е тези индивиди да наследят възможно най-

добрата комбинация от характеристики на родителите си. 

6.  Мутация - чрез случайна промяна на някои от гените се гарантира, че дори нито 

един от индивидите в текущото поколението не съдържа необходимият ген, пак е 

възможно да се достигне до екстремум. 

7.  Ново поколение - избраните от селекцията индивиди се обединяват с получените 

чрез селекция и мутация и образуват следващото поколение. 

 

4.4. Области на приложение на генетичните алгоритми за оптимизация 

Генетичните алгоритми са пряк, стохастичен метод за оптимизация. Тъй като 

използват поколения от допустими решения (индивиди) те спадат към групата на 

паралелните алгоритми. Поради стохастичният характер на търсене се налага поставяне 

на ограничения поне по условие на параметрите на оптимизация (неизвестните 

променливи). 

Едно- и многопараметрични задачи 

В зависимост от броя на оптимизационните параметри задачите биват: 
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• Еднопараметрични min f (х) , хϵR
1
       (4.3.) 

• Многопараметрични min f (х),хϵR
n
                                       (4.4) 

Въпреки че стандартните генетичните алгоритми са създадени за 

многопараметрична оптимизация има модификации позволяващи еднопараметрична 

оптимизация. Такава възможност съществува и в разработените програми за 

оптимизация.  

 

Едно- и многокритериални задачи 

Инженерните задачи, често изискват удовлетворяване на няколко противоречиви 

изисквания. Ето защо е подходящо инженерните задачи да се разглеждат като 

многокритериални задачи. 

  

min F( x) = (f1 (x), f2 (x ),...fk (x ))
T
 

xϵR
n
                                                                                             (4.5.) 

 

Паралелни алгоритми 

Тъй като генетичните алгоритми наподобяват еволюцията в природата, където 

търсенето на решение е паралелен процес, те могат лесно да бъдат пуснати на паралелни 

машини. Съществуват три основни начина за паралелното им изпълнение: 

•  Обща популация, но паралелно изчисляване на целевите функции - целевата 

функция на всеки индивид се изчислява на отделен процесор (slave), а генетичните 

оператори се изпълняват на отделен (master). 

•  Разделяне на под-популации - цялото поколение се разделя на под-поколения 

(популации), всяко едно от които се изчислява на отделен процесор. 

•  Разпределяне на генетичните операции (разширение на горният) - генетичните 

операции се прилагат само между съседни популации, като по този начин се запазва 

разнообразието на индивидите. 

Селекция 

Както вече беше обяснено селекцията е процес, при който се избират индивидите, 

които да бъдат подложени на генетичните оператори и да създадат следващото 

поколение. Селекцията има две основни функции: 

1.  Да избере най-перспективните индивиди, които да участват в създаване на 

следващото поколение или да бъдат директно копирани (елитарна стратегия); 

2.  Да осигури възможност на индивиди с сравнително лоша стойност на целевата 

функция (функции) да участват в създаването на следващото поколение. По този начин се 

осигурява запазване на глобалното търсене и не се позволява на един индивид да 

доминира популацията, като по този начин доведе до локален екстремум. 

 

4.5. Приложение на генетичен алгоритъм за оптимизация на мултимодална 

транспортна мрежа 

Направения анализ на литературните източници се базира на избора на транспортни 

методи и мрежи извършващи комбинаторна оптимизация на математическия модел. Той 

се основава на принципа на намаляване на разходите и представена оценка на 

многочленна (многостепенна) транспортна мрежа. Проблемът за най-късият път при този 

вид транспорт е изследван от всички насочени краища отнасящи се до единния модел на 

транспортните случаи. Многочленния транспортен проблем е преобразуван в проблем за 

най-късият път с времево и капацитетно ограничение при построяването на виртуални 

транспортни мрежи. Евристичен изпълнителен алгоритъм решаващ определен най-кратък 

път е представен в трудовете на De-Zhi and Chun Yu [54]. Модела на Wendong and 

Wenfrang [73] е структуриран на две нива, като горното ниво разглежда времевия 

прозорец на стоките, а долното ниво е оптимизацията на пътя. 
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4.5.1. Описание на проблема 

Предполага се, че експресна товарна компания желае да изпрати пратка от стоки от 

град (O) до град (D). В транспортната мрежа има няколко пътя- фиг. 42. Съществуват 

няколко транспортни способа с различни цени и време между двата града. Стоките трябва 

да се доставят в специфичен времеви прозорец гарантиран от компанията. Целта е да се 

намери най-добрия транспортен метод и път за да се получи минимум на крайната цена на 

доставка. 

 

Фиг.42. Графичен модел на транспортна мрежа 

4.5.2.Моделиране 

Модела може да се преобразува до мрежа с един източник и един краен пункт G=(V, 

E, C), фиг. 42, V е множество елементи и V={O, P1, Pn, D}, E е множество от маршрути, 

което може да бъде представено като 321 EEEЕ  където Е1= {eopi|град Pi е съседен с 

град О}и Е2= {eij|върхове между междинните градовеPiиPj}, Е3= {ePID|градPi е съседен до 

град D},С е теглово множество на върховете и представя единната транспортна цена, 

разстоянието между два града и средната скорост на движение на транспортното средство. 

От тук целта е да намерим най ниската цена, най - краткият път в зададен времеви 

интервал от O до D.  

4.5.3. Моделни допускания: 

- само един транспортен способ може да бъде избран между два града; 

- трансфер се извършва в града и само веднъж; 

- времето на забавяне се включва в транзитното време. 

Символни означения: за да се опише проблема и модела се използват следните 

означения: 

- константи m – пълен тонаж на стоките, n – брой на градовете през които 

преминава транспортното средство, К – множеството на транспортните способи K={1, 2, 

…..,k}, k

ijd  - транспортно разстояние между градоветеi и j при избран kth транспортен 

способ, 
kl

iwKkEji ;,...2,1,),(   - трансферната цена ако трансфера на стоки от 

транспортен метод к към транспортен метод l е град i, i = 1,2,…,n k= 1,2, ….K и lk  ; k

ijt  - 

транспортно време между градоветеi и j при избран kth транспортен способ, 
kl

ittKkEji ;,...2,1,),(   - трансферно време ако трансфера на стоки от транспортен метод к 

към транспортен метод l е град i,i = 1,2,…,К, и lk  , k

ijv  - средна транспортна скорост 

между градовете i и j при избран kth транспортен способ, KkEji ,...2,1,),(   

- променливи k

ijx е 0-1 променлива от град i до град j при избран kth транспортен 

способ, тогава 1k

ijx , в противен случай 0k

ijx , KkEji ,...2,1,),(  ; k

ijx е 0-1 променлива 

в град i ако е извършен трансфера на стоки от транспортен метод к към транспортен метод 

l в противен случай 0k

ijx , Klknli ,...2,1,),,...,(  и lk  . 

Модел с две нива на програмиране. За експресна транспортна компания разстоянието 

и пълното време за извършване на доставката са важни индикатори за измерване 
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качеството на услугата. Но оценката и на двете в едно и също време е трудно да се реши с 

модела. За това тук се разглеждат две нива на програмиране на модела, горното ниво на 

модела намира връзката между обслужването и времевия прозорец, долното ниво 

установява оптимален модел с минимална цена, като цел за определяне на оптимален път 

в съответствие с константата на времевия прозорец [75]. 

Модел на времевия прозорец. Обект на модела на горното ниво е да се намери път от 

О до D с минимално разстояние: 

           (4.6.) 

       (4.7.) 

     (4.8.) 

    (4.9.) 

Ограничения 4.6 – 4.8 са ограничение на потока на ограниченията, които формират 

пътя от точка О до точка D, докато ограничение 4.9. осигурява, че k

ijx са 0-1 променливи. 

Ако транспортната организация може да бъде разделена на нива, всяко 

съответстващо на ограниченията на времевия прозорец Lltt ll  ),( 1 , се взема интервал от 

време във времевия прозорец на модела и връзка между времевия прозорец и 

транспортното разстояние е както следва: 

    (4.10.) 

В модела интервала от Llddd ll ,....2,1,1   е ограничение на работното 

разстояние [53]. 

Модел на оптимизация на пътя: В долното ниво на модела обект на изследване е да 

се намери път от точка О до точка D с минимални транспортни разходи. 

  (4.11) 

   (4.12) 

 (4.13) 
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     (4.14) 

             (4.15) 

          (4.16) 

                                      (4.17) 

Ограничението 4.11 изчислява транспортното време от град i до град j при избран 

kth транспортен способ; Ограничение 4.12 е ограничение на времевия прозорец, което 

уточнява обхвата на времето за пристигане на стоките от дестинацията. Ограничения 4.13 

– 4.16 са ограничения за запазване на потока от пътя от точка О до D, докато ограничение 

4.17 осигурява, че k

ijx  и 
kl

ix са 01 променливи [68] . 

 

4.6. Решения базирани на генетичен алгоритъм 

Модела от горното ниво е типичен проблем за най-късият път (SPP) в теорията на 

графовете и има множество алгоритми за решаването му. Такъв е алгоритъма на Декстра, 

динамично програмирания алгоритъм и други такива алгоритми [72]. Най-долното ниво 

може да бъде разглеждано като SPP с ограничения във времевия прозорец. 

Традиционният алгоритъм не е достатъчно еластичен да реши такъв проблем и когато 

има няколко крайни точки в мрежата броят на изчисленията ще нарастват 

експоненциално. Предлага се нов алгоритъм наречен генетичен алгоритъм за решаването 

на проблема. 

Метод на хромозомно записване: Този метод има голямо влияние върху решаването 

на скоростния проблем, обхвата на решенията и размера на грешните изчисления. Тук е 

приет бинарен метод на записване и дължината на хромозомите са номерата на градовете 

(табл. 10) 

Табл. 10 

Метод на хромозомно записване 

1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 

О Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 D 

 

Символите Pi (i= О,1,2,….n, D) са номера на градовете върхове (точки). Ако 

стойността на върха е 1 означава, че транспортното средство преминава през града, ако 

стойността е 0 това означава, че транспортното средство не преминава през града. 

Функция на съответствие Проблема на оцеляване е индивидуален и се определя от 

неговото съответствие. Обект на този проблем е използването на път от О до D с 

минимално оценена стойност Cmax. 

Генетични оператори: В генетичния алгоритъм има три главни генетични 

оператора- подбор, пресичане и изменение. Чрез използване на различни вероятности за 

използване на тези оператори, скоростта на срещане може да бъде контролирана. 

Операторите на пресичане и изменение трябва да бъдат внимателно определени, тъй като 

техният избор влияе силно върху качествата на целия генетичен алгоритъм. 
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Оператор за подбор: Тук за генетичния алгоритъм се използва елитарен подбор 

базиран на ролетно измерване и елитарна стратегия. 

Оператор на пресичане:Оператора на пресичане смесва пътища на две различни 

решения за създаване на две различни разклонения. Тук пресечните точки се елиминират 

чрез едноточковият метод. Така вероятността за пресичане е 0,9. 

Оператор на изменение:Нов модел се създава, чрез изменение на съществуващ 

такъв. Крайното изменение на позицията по хромозомата се избира винаги случайно и 

след това изменението на хромозомата се изменя случайно с променлива вероятност. 

Симулационен оператор: Някой спомагателни решения се приемат чрез използване 

на симулационен оператор и неблагоприятните явления могат да бъдат ефективно 

избегнати. 

Обикновено компанията желае да има множество от пътища, така че ако оптималния 

път поради инцидентни фактори не може да се използва, те могат да изберат друг 

маршрут за да го заменят. 

 

4.7. Програмна реализация на ГА в Matlab 

Изходни данни: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 43. Карта на възможните маршрути с жп транспорт 

 

Въвеждане на мащаб и графична решетка за опорните точки на транспорт  

 

 
Фиг.44. Мащабиране на транспортните направления 

 



46 

 

 
Фиг.45. Определяне на оптимален маршрут  - изчисляване на разстояние, 

 време и брой итерации (популации) 

 

 
Фиг.46. Визуализация на локацията на градовете, матрицата на хромозомите, 

изчисленото разстояние – дименсия километри, оптимална стойност 

 

Изводи: 

1. Реализиран е генетичен алгоритъм за оптимизиране на транспортна мрежа, чрез 

използване на евристичен модел за най-кратък път. Полученият резултат доказва, че 

мащабирането на транспортните направления по разстояние, време и брой итерации в 

голяма степен се доближават до приетия теоретичен подход. Визуализирана е локацията на 

градовете, матрицата на хромозомите и е изчислена оптималната стойност на разстоянията 

за различни видове транспорт. 
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2. Приетата и приложена методика за определяне на транспортното време доказва, че 

колкото намалява неговата стойност, толкова оптимизационната процедура дава най-добри 

резултати. Увеличаване на стойността или удължаване на транспортното време увеличава 

разходите и утежнява в допълнителна степен ефективността на дейностите. Това доказва, 

че получените резултати от изчислителните процедури се влияят от увеличаването или 

намаляването на основните транспортни разходи. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изборът на оптимален маршрут на комбинирания транспорт се представя като 

поредица от разстояния, времена за натоварване и разтоварване и на множеството 

коефициенти формиращи икономическата рентабилност изразена в цена. Дефиниран е 

графичен модел на възможните маршрути и е оптимизиран посредством симулационен 

модул на генетичен алгоритъм. Моделът дава възможност да се комбинира транспортен 

оператор в процеса на оптимизационното решение на транспортна мрежа, като поредица 

от няколко натоварвания и транспортиране и е съвместим с практиката за осигуряване на 

приемлив път. Приемливите последователности на комбинираните превози не са 

статични. Оценка на транспортната мрежа потребителите могат да извършат само при 

ограничение на избора на най-добра комбинация на методи за транспортиране и на 

изминат път. Рационализацията на пътя на комбинирания транспорт изисква 

задълбочаване на проучванията в тази област и създаване на база статистически и 

имперични данни, така че моделите с определени корекции да осигуряват максимална 

икономическа рентабилност. 

Изследването на оптималния съществуващ многовариантен комбиниран път развива 

идеята за приемлив маршрут с комбиниран транспорт. Базирайки се на комбинираните 

превози анализа на приемливият път има основно значение. Чрез създаването на диаграма 

на комбинираната транспортна мрежа този труд анализира пълната транспортна цена и 

състава на пълното време. 

Логистичните системи за комбиниран транспорт съдействат за вътрешен растеж на 

местната икономика – разширяване на международните канали за дистрибуция, 

популяризиране на местните продукти в международната конкуренция, подпомагане на 

местната икономика чрез интегриране на широк кръг от фактори (инфраструктура, 

иновации, бизнес, инвестиции, създаване на работни позиции). При обслужването на 

товаропотоците във вътрешен план доминираща роля има автомобилният транспорт. 

Относителният дял на превозваните от железопътния транспорт товари постоянно 

намалява (от 18% спрямо общия тонаж през 1988 г. до около 11% понастоящем). В 

международния транспорт доминират вносът и износът през Черноморските пристанища 

Варна и Бургас. 

Прогнозите за бъдещи товаропотоци не могат да се приемат безрезервно. Много от 

тях са прекалено оптимистични. Все по-важно за транзитните товаропотоци изглежда 

направлението север-юг, което води към гръцкото пристанище Солун (Коридор № IV). 

Коридор №VIII по направлението изток-запад (от черноморските пристанища през София 

до Албанското пристанище Дурос) може би ще има своето значение в по-далечна 

перспектива; обнадеждаващи са тенденциите за развитието на Коридор № VII (по река 

Дунав). 

Комбинираният транспорт не е развит като добре функционираща интегрирана 

мултимодална транспортно-логистична система, причините за което са комплексни. 

Недостатъчна и остаряла е техниката за обработка на контейнери в пристанищните и 

железопътните терминали. Не се използват ефективно Ро-Ро и фериботните съоръжения. 

Положителен момент в тази насока е изграждане на Софийски интермодален терминал, а 

в последствие и на други такива ЛТ в градовете Лом, Варна, Бургас, Горна Оряховица и 

Русе. 
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ПРИНОСИ 

Резултатите от проведените в съответствие с целта и задачите на дисертационния 

труд теоретични изследвания се свеждат до следните приноси : 

 

НАУЧНИ ПРИНОСИ: 

1. Предложена е оптимизация на системата за комбинирани превози чрез прилагане 

на логистичен подход в организацията и управлението й, както и методики за подобряване 

икономическата ефективност на този вид транспорт. Направена е класификация на 

факторите, свързани с декомпозиция на логистичните мрежи. Предложен е подход за 

декомпозиция на логистичните вериги в зависимост от тези фактори. Това дава 

възможност за прилагане на подходящи оптимизационни модели. 

2. Адаптиран и реализиран е математически (генетичен) модел за оптимизиране на 

комбинирана транспортна система в програмна среда Matlab. 

 

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ: 

1.  Реално приложение на теория на графите и линейното програмиране в 

оптимизацията на елементите и структурата на логистичните вериги, канали и мрежи. 

2.  Реално приложение на разработената комплексна методика за оптимизация на 

структурата и елементите на логистичните системи. 

 

Дисертационното изследване може да послужи при решаване на следните проблеми: 

1. Развитие и актуализация на националната стратегия за позициониране на 

транспортните коридори и мрежи за комбинирани транспортни дейности, чрез прилагане 

на специализирани алгоритми за решаване на оптимизационни процедури. 

2. Провеждане на активна политика за междуправителствено сътрудничество на 
важни за региона логистични проекти (Балкански и Черноморски регион). 

3. Търсене съдействие от местните власти в позиционирането на разполагаемите на 

тяхна територия ЛТ с цел обособяване в териториалните и градоустройствени планове на 

зони за изграждането им. 

4. Ускоряване провеждането на процесите по преструктуриране, приватизация и 
концесиониране на пристанища, летищни карго терминали и зони за логистични услуги. 
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The modern approach in control processes of logistic activities basically refers to their 

integration not only in the firm itself but also outside its boundaries. That helps the development 

of a higher coordination level between deliverymen and consumers with respect to order 

implementation, making appropriate decisions regarding the adequate resource use and less 

expenditure rates so that competitive options can be formed.    

In its capacity of a progressive logistic technology, the system for combined transport 

needs to follow a straight scientific and legal logic, to be elaborate in its practical application. 

A certain number of methods and models are suggested as part of this technology so that the best 

choice be made with respect to the optimal delivery of particular goods, which will prove the 

need for applying a logistic approach of control which, on its part, refers to the choice of criteria 

for optimality. The application of the suggested methodological bases in the everyday practices 

in combined transport allow the multimodal transport operators to optimize the efficiency of 

sales and offer the users a better manner of service, higher quality and precise prices which will 

answer the rising demand on the part of consumers.  
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