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ABSTRACT 
 
 An algorithm for analysis of the causes of decline in production has been developed. The algorithm 
was applied for a company producing meat and meat products. The results revealed the following 
corrective actions: using materials with better pre-processing; purchase of new technical equipment 
(refrigerators) for the purpose of production; improving workers' skills through training; controlled 
recruitment of new workers eligible for the specific job; strengthening the control at all levels. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Производствените процеси и системи 
стават все по-сложни и взаимосвързани, 
което ги прави трудни за управление и 
разбиране. Въпреки това е необходимо да се 
управляват надеждно, сигурно и качествено 
с голяма степен на предсказуемост. За да бъдем 
в състояние да правим това, е необходимо да 
познаваме и прилагаме умело методите за 
управление на качеството, които ни дават 
възможност да открием и елиминираме 
причините за възникване на дефекти. Нещо 
повече, да се реализира превантивност по 
отношение на възникване на проблем на 
управляваните процеси, продукти или 
организации. 

Управлението на качеството на дадена 
организация се позовава винаги на данни, 
които са снети при наблюдение на даден 
процес и могат да бъдат индикатор за появата 
или наличието на дефекти съответно след 
тяхната адекватна статистическа 
обработка с инструментите за управление 
на качеството. Използването на седемте 
основни инструмента за управление на 
качеството е залегнало и в стандартите за 
управление на качеството ISO 9000. 
 Инструментите за осигуряване на 
качеството в съвременни условия използват 

сериозен обем от снети данни, които се 
превръщат в прекрасен нагледен графичен 
материал. По този начин управленският екип 
може лесно да вземе правилно решение на 
база установените взаимовръзки от снетите 
данни, което е едно сериозно предимство в 
борбата с конкуренцията в условията на 
наситен пазар. В годините на глобална 
компютризация използването на подходящ 
софтуер с мощен хардуер прави боравенето и 
обработката на изходните данни много лесно, 
а също и представянето на резултатите под 
разнообразни форми, разкриващи различни 
аспекти на третирания процес. Ето защо 
възможността на дадена компания да 
използва по-широк набор от инструменти за 
осигуряване на качеството, съпроводено с 
използването на съвременни програмни 
продукти, я прави конкурентоспособна и 
водеща в съответния бранш, както и 
улеснява пътя към тотално управление на 
качеството - цел на всички фирми, 
стремящи се към световно лидерство [1]. 

Наред с общоизвестните седем инстру-
мента за управление на качеството, които се 
използват за анализ на числови характе-
ристики на измерваните величини, се изпол-
зват и инструменти, работещи с друга инфор-
мация, като всички са в пълен унисон с прин-
ципите на качествения мениджмънт. Вземането 
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на решение винаги е обосновано от получените 
данни и факти от използваните инструменти. 
Но в практиката невинаги можем да снемем 
числови характеристики на даден процес. Взe-
мането на решение в този случай се базира на 
информация по отношение на: 

- закономерности при поведението на хо-
рата; 

- анализ на операциите; 
- статистически методи; 
- теория на оптимизационните процеси. 
Във връзка с това са разработени и редица 

други нови методи и инструменти за ре-
шаване на проблеми, свързани с управле-
ние на качеството в дадена организация. С 
помощта на тези методи могат да се анализи-
рат различни по вид фактори, като превес имат 
тези, измервани не в числови единици, а във 
всякакъв друг вид - като вербална (словесна) 
информация. Такива методи са: 

- мозъчна атака (brain storming); 
- дървовидна диаграма (tree diagram); 
- матрична диаграма (matrix diagram); 
- поточна карта на процеса (flow chart) и др. 
Събирането на данни за осъществяване на 

анализ за тези методи за управление на ка-
чеството обикновено се осъществява с по-
мощта на т.нар. мозъчна атака. След това 
събраните данни се анализират, групират и 
благодарение на тях се изработват различни 
диаграми, хистограми и контролни карти. 

Тези допълнителни инструменти за управ-
ление на качеството са предназначени да 
търсят решение на даден проблем в 
теорията на тоталното управление на 
качеството (TQM), което е най-висшата форма, 
при-лагана в дадена организация за мена-
жиране на качеството. Приложимостта и из-
ползването на тези методи е най-успешно, 
когато се работи в екип, който се създава в ор-
ганизацията специално за търсене и отстра-
няване на проблеми [2-8]. 

Целта на настоящото изследване е да се 
състави алгоритъм за установяване на несъот-
ветствия, анализа и отстраняването им в цех 
за производство на месо и месни продукти. 

В тази връзка е необходимо да бъдат 
решени следните задачи: 

1. Идентификация на проблема, който ще 
се решава, свързан със спада в производство-
то на месо и месни продукти. 

2. Създаване на алгоритъм за отстраняване 
на несъответствията.  

3. Приложение на алгоритъма в реална об-
становка. 

 
ЕКСПЕРИМЕНТ 

 
Алгоритъм за установяване на несъот-

ветствия, анализа и отстраняването им 
1. Идентификация на проблема, който ще 

се решава. 
Парето-диаграмата може да се използва за 

идентифициране на проблеми, върху които да 
работим. Тя може да ни помогне да имаме по-
голяма ефективност, да спестим ресурси, да 
намалим разходи или да повишим безопас-
ността. 

2. Афинитетна диаграма. 
Афинитетната диаграма се използва за 

събиране, организиране и класифициране на 
голям обем от данни, идеи, фактори и др. и 
представлява форма на брейнсторминг [5]. 

3. Причинно-следствена диаграма (диагра-
ма на Ишикава) и ранжиране на причините за 
появата на проблема. 

Тази диаграма е един от класическите и 
най-широко разпространен инструмент за 
решаване на управленски задачи, свързани с 
управление на качеството. Причинно-следст-
вената диаграма е предназначена не само за 
идентифициране на възможните причини за 
даден проблем, но и за планиране на дейст-
вия, свързани с елиминиране на причините, 
т.е. притежава и превантивност. В практиката 
се срещат два вида причинно-следствена 
диаграма, а именно – диаграма „рибена кост” 
и карта на процеса. 

4. Събиране на данни по най-важната/ите 
причина/и чрез контролен лист 

Честотната карта представлява формуляр, 
в който се събират данни от някакъв процес 
или операция в подредена форма, с което се 
улеснява тяхната бъдеща използваемост от 
редица статистически методи за управление 
на качеството. Най-простата честотна карта 
представлява обикновен лист хартия, на кой-
то са нанесени предварително наименование-
то, видът и диапазонът на контролирания 
показател, за който да може да се записват 
измерените данни подредено и ясно, за да 
могат лесно да се използват в бъдеще. По 
този начин тези честотни карти могат да 
отговорят на въпроса колко често се случва 
дадено изследвано събитие (проява на де-
фект). 

5. Хистограма на получените данни и ана-
лиз. 

В практиката хистограмата е известна и 
като стълбовидна диаграма. Тя се използва за 
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графично представяне на резултати за разпре-
деление на стойности или разсейването на 
стойностите на даден показател. За разлика от 
Парето-диаграмата, която показва графично 
разпределението на натрупаните честоти на 
появата на дадено събитие, хистограмата по-
казва разсейването или честотата на попа-
дане на числената стойност на показателя в 
зададения интервал [1]. 

6. Вземане на решение. 
Използването на хистограми в тази си 

форма е тясно свързано със статистическите 
методи за управление на процеса. В същото 
време с помощта на контролни карти може да 
се осъществява непрекъснат мониторинг и 
статистическо управление на процес, а с по-
мощта на хистограма може да се покаже 
постоянно отклонение от процеса, което не е 
видно от контролните карти. Формата на 
хистограмата е обект на щателно изследване, 
тъй като нейната интерпретация показва 
съществуващи проблеми в процеса. Като цяло 
хистограмата дава информация за разсейва-
нето на данните, но заедно с това тя е 
чувствителна и по отношение на детайлите на 
построяване.  

7. Проверка на стабилността. 
Ако се предположи, че в даден момент 

производственият процес протича нормално, 
възниква въпросът как да се забележат тен-
денциите за неговото нарушаване, ако те въз-
никнат във времето. Отговор на такъв въпрос 
се получава с помощта на контролните карти 
като метод за управление на качеството.  

Контролните карти дават възможност да се 
проследят промените на стойностите на пока-
зателя на качеството във времето, а също така 
да се изучат причините за тези промени. Ако 
си представим, че в даден момент от време 
производственият процес протича нармално, 
а показателят на качеството е величина, под-
чиняваща се на закона за нормално разпреде-
ление, то в математическата статистика е 
доказано, че всички стойности на тази вели-
чина се намират в интервала xSx 3  с вероя-

тност 99.7 %. Вероятността за попадане извън 
този интервал е много малка - 0.3 %. Следо-
вателно, ако проследим дали с течение на 
времето показателят на качеството се намира 
в интервала средната стойност плюс/минус 
стандартното отклонение, може да се забеле-
жи дали процесът запазва характера си, или 
има тенденция да се променя. 

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 

В цех за производство на месо и месни 
продукти се извършва следната производ-
ствена дейност: прием на живи животни, 
ветеринарен преглед, клане, охлаждане, ока-
чествяване, съхранение и експедиция (фиг. 1). 

Технологичната схема представлява един 
прегледен начин за описанието на процеса за 
производство на месо и месни продукти. 
Съставянето на технологичните схеми (диаг-
рами) може да стане по различни начини. В 
случая е важно да се получи реална представа 
за целия производствен процес. В диаграмата 
на поточността се описват всички етапи, като 
те трябва да бъдат идентични с тези от техно-
логичния план [5].  

Иденфициран е проблем, свързан със спа-
да в производството на месо и колбаси, чието 
решение е предмет на приложение на настоя-
щия алгоритъм.  

Следващата стъпка е оценката на отделни-
те етапи от технологията и разкриване на 
възможните решения, което се извършва чрез 
използване на Парето-анализа, „мозъчна ата-
ка” и причинно-следствена диаграма. 

 

 
 

Фиг. 1. Добив на месо от едри преживни жи-
вотни (ЕПЖ). 

 
1. Парето-анализ І. 
1. Прави се списък на загубите (дефекти-

те): 
А. Окачествяване и здравна маркировка. 
Б. Охлаждане. 
В. Съхранение. 
Г. Експедиция. 
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2. Изразяват се елементите в стойностен 
вид – в лв. и в % спрямо общите загуби на 
табл. 1. 

3. Градират се елементите по големина - 
табл. 2, и се построява диаграмата на Парето - 
фиг. 2. 

4. Построява се разпределението на загу-
бите от различните дефекти чрез сумиране на 
процентите - фиг. 3. 

 

Таблица 1. Фиксирани загуби в лева и % от 
горепосочените дефекти за период от три ме-

сеца 
 

Елемент Загуби, 
лв 

Загуби, 
% 

А 8964 23.5 
Б 15452 40.5 
В 10456 27.4 
Г 3281 8.6 

Общи загуби 38153 100 
 

Таблица 2. Градиране на елементите по голе-
мина 

 

Елемент Загуби, 
лв 

Загуби, 
% 

Загуби с 
натруп 
ване, % 

Б  15452 40.5 40.5 
В 10456 27.4 67.9 
А 8964 23.5 91.4 
Г 3281 8.6 100 

Общи 
загуби 

38153 100  

 

 
 

Фиг. 2. Диаграма на Парето (елементи: А - 
окачествяване и здравна маркировка, Б – ох-
лаждане, В - съхранение, Г – експедиция). 

 

 
 

Фиг. 3. Разпределение на загубите с натруп-
ване (табл. 2) от различните дефекти чрез 

сумиране на процентите. 
 

Анализ на резултатите: 
Елементи с най-голямо влияние върху 

загубите от дефекти по месо от ЕПЖ са Б и В, 
които причиняват 67.9 % от общите загуби, 
т.е. те са „решаващи малко” фактори, а оста-
налите са „тривиални много”. 

Ето защо целта е отстраняване на причи-
ните, водещи до загубите Б и В. Първите (Б) 
се проявяват в цеха за охлаждане, а вторите 
(В) - в цеха за съхранение. Решението е да се 
насочат усилията към отстраняване на дефек-
тите от елемента Б, тъй като е с по-голяма 
величина и е една от основополагащите опе-
рации, като предхожда операциите по окачес-
твяване и здравна маркировка, съхранение и 
експедиция. Затова дефектите от елемент Б 
може да се разглеждат като първопричина за 
възникване на дефектите от елемент В, което 
още веднъж обуславя първостепенната им 
важност.  

За дефектите от елемент Б се прилага от-
ново принципа на Парето и се построява при-
чинно-следствена диаграма. 

 
2. Парето-анализ ІІ. 
1. Списък на дефектите от охлаждането: 
А. Промяна в температурата на хладилната 

камера; Б. Промяна в температурата в по-
мещението; В. Санитарно-хигиенни норми. 

2. Таблица със стойностното изражение на 
горните дефекти в лв. и в % - табл. 3. 

3. Подреждане по големина на загубите - 
табл. 4, и построяване на диаграма на Парето 
- фиг. 4. 

4. Построяване разпределението на загуби-
те в % с натрупване - фиг. 5. 
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Таблица 3. Фиксирани загуби в лева и % от 
горепосочените дефекти за период от три ме-

сеца 
 

Елемент Загуби, лв Загуби, % 
А 9352 60.52 
Б 4894 31.67 
В 1206 7.80 

Общи загуби 15452 100 
 

Таблица 4. Градиране на елементите по 
големина 

 

Елемент Загуби, 
лв 

Загуби, 
% 

Загуби с 
натрупване, 

% 
А 9352   60.52 60.52 
Б 4894   31.67 92.19 
В 1206     7.80   100 

Общи 
загуби 

    15452 100  

 

 
 

Фиг. 4. Диаграма на Парето (елементи: А - 
промяна в температурата на хладилната ка-
мера, Б - промяна в температурата в поме-
щението, В - санитарно-хигиенни норми. 

 

 
 

Фиг. 5. Разпределение на загубите с натруп-
ване (табл. 4) от различните дефекти чрез су-

миране на процентите. 
 

Анализ на резултата: 
Диаграмата на Парето и с двата вида сочи 

кои са доминиращите причини - най-вече А, 
но Б и В също имат значителен принос, зато-
ва сме насочили вниманието си към промяна 
в температурата на хладилната камера, про-
мяна в температурата в помещението и са-
нитарно-хигиенни норми. 
 За целта се построява ПС-диаграма за фак-
торите, влияещи за получаването, респек-
тивно за намаляването на тези дефекти. 

 
3. Причинно-следствена диаграма 
1. Проблемът е уточнен чрез Парето-ана-

лиза - дефект по охлаждането. 
2. Изграждане скелета на диаграмата. 
3. Записване на причините. 
4. Отлежаване на диаграмата за събиране 

на данни, проверки и др. 
 ПС-диаграма се построява (фиг. 6) чрез 
ползване на подхода „мозъчна атака”. 
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Фиг. 6. Причинно-следствена диаграма. 
 
Необходимо е причините, изобразени в 

диаграмата, да се подредят по важност (ран-
жират) и да се предприемат действия за отст-
раняването им (табл.5). Ранжирането се из-
вършва отново с Парето – анализ. 

Елементи са: А – материали с ниско ка-
чество, Б – морално изхабени технически 
средства, В – неквалифицирани работници, Г 
– необучени работници, Д – работа под нап-
режение, липса на време, Е – некачествен 
контрол, и Ж – технически средства с извън-
калибрационен статус (фиг.7 и 8). 
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Таблица 5. Фиксирани загуби в лева и % от 
горепосочените дефекти за период от три ме-

сеца 

 4. Предприемане на коригиращи дейст-
вия 
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Елемент Загуби, 
лв 

Загуби, 
% 

Загуби с 
натрупван

е, % 
А 4200 27.18 27.18 
Б 3500 22.65 49.83 
В 3000 19.41 69.24 
Г 2000 12.94 82.18 
Д 1500 9.70 91.88 
Е 822 5.31 97.19 
Ж 430 2.78 100 

Общи 
загуби 

15452 100  

 А. Използване на материали с по-добра 
предварителна обработка. 
 Б. Закупуване на нови технически средства 
(хладилни камери) за целите на произ-
водството.  
 В. Повишаване на квалификацията на 
работниците чрез провеждане на обучения. 
 Г. Контролирано наемане на нови работ-
ници, отговарящи на изискванията за кон-
кретната работа. 
 Д. Засилване на контрола на всички нива. 
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