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ай-важните приоритети в съвременните условия на развитие на икономиката са: 

устойчиво развитие, което спестява време и ресурси, ефективност, 

производителност и качество. Въпреки това всички йерархични системи се 

стремят към поддържане на равновесие и адаптиране на максимална площ, за да гарантира 

оцеляването си в потока на промените в околната среда. По този начин, системата трябва да 

бъде насочена към крайния резултат, чрез бърза адаптация към променящите се условия. 

Системата за физическа организация е най-високото ниво на организация в света. 

Условието за системите за жизнеспособност и развитие е да се запази тяхната цялост, която 

осигурява процеси на равновесие, системно подпомагане динамичните параметри и 

устойчивост в определен обхват, определяне адаптивността и стабилността на системите. 

Съгласувани с хомеостаза (поддържане на равновесие) се постига стабилно равновесно 

състояние на системата и нейното взаимодействие с околната среда. Стабилността 

характеризира способността на системата да поддържа следните параметри, жизненоважни за 

нивото на системата: удовлетвореност от търсенето, срок за изпълнение и цикъла на поръчката, 

обемът от запасите и ресурсите, осигуряване на непрекъснатост на процеса на изпълнение на 

поръчките. Системата трябва да се организира така, че да осигури способността си за оцеляване 

в един променящ се свят на стабилност и в същото време креативност, т.е. способността за 

непрекъснато подобряване. Тук е и необходимостта от разбиране на законите, оценката на 

действителността възможността за опознаване на развитието към желаните перспективи. Всяка 

дейност се стреми да се регулира във всичките й аспекти и да отговаря на общоприетите 

стандарти. Предполага се, че прилагането на реформите в системата, ще имат обективни 

резултати за навременното развитие на системата. Истина и автентичност (естествено на теория 

и на практика) - това е основния принцип на обективността. Принципите са в основата на 

реализирането на практика, а знанието е функция на живота, където самата възможност за 

познание се основава на самоличността на субекта и обекта. Така че, в разбирането на 

природата на знанието като такова е всъщност копиране дублиране на реалността-без изучаване 

на явления в тяхната обща и специфична проява е невъзможно да се разбере структурата или 

свойствата или законите на действителността. В природата има само пряко разсейване, но няма 

връщане, както сходството на имота и неговата стойност. Въпреки това сходство, 

собствеността и стойността имат граници, т.е. има минимум причини и елементи 
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съпровождащи системата и тяхното разделяне е безсмислено.[3,4] 

Стабилна, повтарящи се връзки между процеси са закони. Те имат механизми на действие 

и използване. Първият е осъществяването на някои компоненти съгласно други процеси, 

формирането на изходните параметри, в зависимост от входните; вторият - набор от правила за 

служителя осъзнаващ механизмът на действие. Общите икономически системи следва да са 

функциониращи правилно, спазващи закона за правото на самосъхранение, развитие, 

информираност, пропорционалност и право на рационализация. 

Началните компоненти са неразривно свързани със системите, както в реалността на 

природата, комбинирайки позиция и движение, са безспорен фактор за развитието обществото, 

икономиката, науката, културата и индивида. Идеята на движение се основава на 

математически описаните на външно видими процеси на движение и съпътстващите явления и 

ефекти. Въпреки това, процесите на движение се основават на наличието на причинно-

следствена връзки, трудно обратими, скорости на движение на ресурсите, за да  има 

фаза ,честота и състояние.  

По този начин целостта на системата с реализацията на динамичните и свойства чрез три 

принципи и три бази на сравнение. След тройната универсална логика в движението на всички 

системи и свързаните с тях циклични процеси. Процеси на либерализация в системата не може 

да се осъществят по отношение на екологичните, социалните и икономическите последици от 

такава свобода. Вторият закон на термодинамиката, т.е. действия на физични и химични закони 

и на принципа на способността за трансформация са основните движещи сили на всяка 

еволюция. 

Съществуват системи, които се развиват на основа на информация от йерархичната 

система, като всяка система е по съществена в резултат на селекция, която отговаря на 

критериите на динамично равновесие. Природния синтез на информация под формата на 

физични и химични закони и законите на механиката, като основна цел е процес, който 

определя наличието на всички системи. Въпреки това неизбежно води до задънена улица 

(статистическо равновесие) така, че всяка система трябва да има степени на свобода, т.е. 

възможността за конвертиране. 

В основата на синтеза на семантична (смислова) информация са определени 

природонаучни дисциплини: механика, физика, химия и тяхното изразяване чрез езика на 

математиката.[1,2] 

Основните условия за произхода и еволюцията на структурните системи е на основата на 

принципа на допълняемост, защото резултатите от процесите в търсенето мрежа (доставка) 

следва да бъдат обект на правилата на универсалността и взаимна пригодност. Действията в 

тези процес имат вида на получената информация. Въпреки това информация, за която все още 

няма преки или косвени аналози в предишния синтез, може да се модулира чрез нова 

информационна система. Според възрастта на нивата и йерархията на информацията намалява 

синтеза, което води до специализация. В по-горните нива се изисква регулиране на 

потреблението и производствената информация, включително и с помощта на разнообразието 

от различни системи. 

Процеса на стремеж за баланс е косвен фактор, защита или подобряване на скоростта и 

стабилността на резултата. Последното е в природата физически обусловен процес. Това се 

случва в системи, които допускат физически и механични условия винаги по един или друг 

начин. Същността на материалните закони е да поддържа растежа на свободния поток на 

енергия. В рамките на свободната енергия това се отнася до процеса, чрез който се получава 

повече енергия, отколкото се изразходва за процеса. За да получим безплатна енергия за 

поддържане растежа на системата. 

Взаимоотношението синергията (Synergy), при което получения ефект е различен или по 

голям от сумата на индивидуалните ефекти в търговски системи е корпоративен ефект чрез 

ресурс взаимодействащ и протичащ в системата. Безплатна енергия в сравнение с променливата 

на ресурса се намира в равновесно състояние и достига минимум стойност (не повече от 10%) 
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от тях е дал стойности на съответните ресурси. В икономическите системи, има три основни 

процеси в (Synergy) ефект - адекватно планиране, ефективен обмен на знания и оперативна 

информация между служители на компанията, настоящата координация на работата и 

работните закони. Ресурси се използват от системата на околната среда в режим на резонанс и 

има съвпадение на необходимата форма на вълната (хармоници). Ритъма, свързан с човешките 

дейности в социално-икономически системи попада в съотношението на златното сечение, т.е. 

φ = 1,6180339887 .Системата се разгражда като сложна такава, когато в резултат на преки и 

обратни регулаторни въпроси може да се адаптира перфектно с външната среда и в рамките на 

жизнения цикъл съществува в него с предстоящите промени в отделни подсистеми. 

Социално-икономически системи взаимодействат с външната среда и силно зависят от 

нея. Въпреки това границите на околната среда са ограничени. В този случай от външните 

условия е наложен ритъм на функциониране на социално-икономическите системи, а не 

обратното. И тук е валидна обективната закономерност: когато социално-икономическа 

активност на системата е една, а когато функция на подсистемата и други функции на 

подсистемите са по-малко активни, то системата е неефективна. Адаптивността на такива 

системи са целенасочено организирани промени на съществуващите бизнес процеси в 

системата в съответствие с условията на външната бизнес среда. Всяко нарушение на външната 

среда или др. причини за компрометиране на операционните системи, забавяне (време-

компенсаторни мутации) има негативни резултати и създаване на хаос и неработоспособност на 

цялата система. Външната среда на социално-икономически системи е набор от структури 

извън системата, промяна на знаците, което се отразява в системата и симптоми, които варират 

в зависимост от поведението на системата. 

Развитието на системите зависи до голяма степен от свойствата, присъщи на системата, а 

не от външни фактори. Вътрешната среда на системата е съвкупността от фактори, които 

оказват пряко влияние върху условията на нейното управление. Те включват: организационна 

структура; процеси, изпълнявани от нейните компоненти; форми и методи, чрез които тези 

функции се изпълняват, както и капацитета на стопанска дейност. Вътрешната среда поддържа 

своята организация само при спазване на минимални промени в параметрите й. 

Взаимодействие в рамките на цикъла е универсална форма на движение и развитието, 

което определя наличието на всяка система. Традиционният подход се прилага към промените 

за управление на бизнеса в посока на тенденциите за търсене на конструктивни решения и 

взаимодействието на ресурсите, за да осигуряват синергичен ефект за фирмите. Трябва да се 

има предвид, че те като цяло са системата, която е винаги в равновесие.  

Нетрадиционен подход към управлението е насочено към постигане на синергии, чрез 

използването на логиката в процеса на изпълнение. Логиката на троицата е единство от 

взаимосвързани, взаимно уникални три различни динамични стойности, след което започва да 

се проектира пълнотата на системата. Например човек обективно избира триизмерна декартова 

координатна система, защото първо в нея от една страна в пълна степен може да бъде 

представен математически модел с всички основни компоненти на моделиране и второ, 

тримерното пространство е най-очевидно за възприемане и прозрачност според ситуацията, 

която показва поведение и извършва сравнителни оценки на симулирани ситуации. Поради 

това триединството в управлението и организацията е в основата на техния системен формат, 

защото осигурява цялостна обхватност, категорична адекватност и праволинейност и участие 

във формирането на първите три елемента. 

Реалността на съвременния живот се формира въз основа на въздействието на научни, 

технически, технологични и икономически резултати, построен върху технологичните 

постижения, като идеология за просперитета на обществото и в бъдеще всичко, което не 

противоречи на законите на науката и е технически възможно, може и трябва да бъде 

изпълнено. 

Абстрактно представено логистиката е изкуство за движението на човешката дейност 

спазвайки принципът на хармонията, в която ресурсите за изпълнение са основен елемент и 
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определят принципа на организацията на всички форми на живот чрез своята цялост.  

Дейностите са необходимост при определени обстоятелства, с цел да извършват 

определени действия. Различните дейности, като икономически нужди създават стойност на 

продукта на труда или стоки и стойността на дейността по себе си е качеството на своите 

резултати. Труда е субективна страна на всички дейности. Работният процес е взаимодействие 

на три елемента: обекта на труда в процеса на трудова дейност на лицето, чрез средствата на 

труда е предварително планирана промяна на предмета на труда. Професионална промяна на 

технологията е предмет на работа с информация и материали съществуващи чрез движението 

на човека.  

Инженерната логистика се явява универсален механизъм за организиране процеса на 

промяна в условията на работа в зависимост от продукта на труда и стоките. Универсалността е 

качество, което е присъщо на всеки емпиричен модел като задължителен предмет на дейността. 

По този начин инженерната логистика включва елиминирането на факторите съществуващи в 

сферата на производството и разпространението създаващи пречка за извършване на 

рационалната организация. Това е система от възгледи за такава организация, чрез универсален 

процес и икономическа осъществимост на поток от ресурси за тяхното изпълнение и 

концепцията за логистика в инженерството. 

Концепцията за инженерната логистиката включва в себе си необходимостта от 

производствени системи и системи за управление, адекватността на представите в търсенето, 

т.е. веригата за търсене (за доставка) е средство за търсене и определяне на целите за неговото 

удовлетворение. Системния подход в инженерната логистика в своя класически израз включва 

дадена икономическа система да може да се адаптира към ситуации, които възникват в хода на 

своята работа. Функциите в такива системи се определят само от характера на 

взаимоотношенията между своите части, а не от правилно интегрирани системи . В същата 

интегрирана система се определя като набор от елементи от m, носителят е предварително 

определена обща връзка R фиксирана собственост Р, т.е.: 

(m)S=df[R(m)]P 

Подобни системи на база броя на елементите съдържащи се в тях са разделени на 

следните групи [1,5]: малки (10-103 клетки); комплекс (елементи 103-107); ултра-комплекс 

(107-1030 клетки); супер системи (1030-10200 клетки). Така че е необходимо да се вземе 

предвид факта, че днес представяме концепцията за микро -предприятие с броя на служителите 

до 15 души и малки предприятия с брой на заетите лица от 16 до 100 души, средни -

предприятия от 101 до 250 човека, големи предприятия - над 250 души. 

Във всяка социално-икономическа система има основна схема: обект - процес - резултат. 

Въпреки това според международния стандарт ISO 8402 под обект се разбира факта, че той 

може да бъде представен като активност или процес, продукт или система, както и всяка 

комбинация от тях. 

При структурния елемент, който е на границата на разделение на системата в рамките на 

нейното качество, се реализира най-ниската част на системата, чието поведение все още се 

подчинява на структурните закономерности на системата [1,2,5]. Такъв елемент във веригата са 

доставките (доставки, строителството) формиращи материалната основа на организацията и 

управлението на производството, както и самото производство. Елементите по силата на 

върховенството на целта не са обект на по-нататъшно разлагане в рамките на системата, която 

си е поставила за цел разнообразие от задачи. Вътре има твърд елемент-връзка под формата на 

непрекъснати взаимни задължения, които могат да бъдат описани, чрез процеса на Марков. 

Марковският процес е случаен процес, чийто бъдещи стойности зависят само от текущата, 

но не и от миналите стойности. Той приема стойности от дискретно множество, наречено 

пространство на състоянията. Казва се, че в даден момент от времето Марковският процес е 

едно или друго състояние. В зависимост от това, дали преходът от едно в друго състояние може 

да се извърши в произволни, или само във фиксирани моменти на времето, се различават 

Марковски процеси в непрекъснато време и Марковски вериги. 
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Фиг.1. Елемент на производствена система 

Групата <X, R, C> представляват параметрите на векторен входящ поток; група F <f1, 

f2, ... Fn> - вектор на външни смущения; група Z <Z1, Z2, ... Zn> - вътрешни смущения на 

векторните параметри; група <X ', R', С '> - векторите на изходните параметри. Тук е 

необходимо да се обърне внимание на въпроса, че два взаимно реципрочни обекта не могат да 

съществуват, тъй като процеса на обръщане е неинвертиращ -той е нестабилен и води до 

нерегулирано възбуждане. Затова винаги се изисква трети обект. При тази фаза елемента е в 

директно състояние, т.е. са неразривни един спрямо друг. Също така във всяка последна фаза 

на елемента от работния процес, той трябва да бъде въведен в първата фаза на следващия 

елемент, тъй като функционирането на всяка система има редица взаимосвързани процеси, в 

които „изхода“ на процеса в рамките на една верига връзка работи директно с „входа“ за друга 

връзка. Освен това, в един чифт такива единици (елементи) на всяка операция служи за връзка 

във веригата и изпълнява специфична функция без заместване и добавяне на друга функция, т.е. 

две връзки са хармонизирани заедно. И ако в последователността на промяната на условията на 

труд могат да се променят, то това е невъзможно в процес на (изграждане, прехвърляне, 

преобразуване), този процес е детерминиран, т.е. е нечувствителен към специфичните промени, 

които се самонормализират. Детерминистичните системи трябва да се разглежда като система, 

в която съставните елементи взаимодействат по точно предвиден и определен начин. 

Ролята на логистиката като инженерен метод се състои в проектирането, съгласуването 

на процесите непрекъснато подобряване с цел постигане на оптимални стойности за 

обслужване на клиентите. С цел повишаване на качеството на продукта (услугата) е от 

решаващо значение да се проверява и контролира процеса след получените резултати, както и 

за контрол и влияние върху самия производствен процес. 

Към основните изисквания за концептуална инженерна логистика е наложен минимален 

обем изисквания. Чрез своята гъвкавост и максимални дизайнерски възможности, основани на 

нейните вериги за търсене (работни доставки), тя представлява ешелон, т.е. стълби или 

„логистични тръбопроводи“. Тези вериги предлагат три важни ползи за предприятията: 

намаляване на разходите чрез оптимизиране на бизнес процесите, т.е. "компресиране" на 

времето; гарантирано изпълнение на поръчките в правилните количества и в точното време; 

гарантиране на качеството на продукта (услугата), чрез нарастването на икономическата 

добавена стойност. Това предполага по-рационален и универсален характер и организация на 

движение на труда. Те променят състоянието на обекта и движението на разходите за ресурси. 

За това изпълнението на тази промяна, служи като механизъм за регулиране на разходите и 

ресурсите.  

Инженерната логистика отразява един изключително важен аспект от реалността. 

Теорията на инженерната логистика се вписва в едно общо пространство на организационната 

наука като „Тектология“ която според нейния създател, A.A. Богданов, определя идентичността 

на организацията на системите в природата и обществото.[1] Освен това, инженерната 

логистика като механизъм на движение има достатъчно значителна първична природно-научна 

основа. Тя в своята естествена научена философия действа, както в пространството на 

изпълнението на процесите на натрупване на физическо действие, така и в движение и 

преобразуване на обекта на труда. 
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