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Дисертационният труд е обсъден на разширен съвет на научна секция “Поуки 
от практиката” от Института за перспективни изследвания за отбраната на Военна 
академия „Г. С. Раковски” – София на 12.10.2018 г. и е насрочен за защита пред 
Научно жури по научната специалност „Автоматизирани системи за обработка на 
информация и управление (на войските и оръжията)”. 

Авторът на дисертационния труд е докторант чрез самостоятелна подготовка в 
научна секция „Поуки от практиката“. Докторантът работи в катедра „Въоръжение и 
технологии за проектиране” при факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на Национален 
военен университет „Васил Левски”. 

Основните изследвания по дисертационния труд са проведени в Института за 
перспективни изследвания за отбраната на Военна академия „Г. С. Раковски”. 

 
Данни за дисертационния труд: 

• дисертационния труд се състои от  154 страници; 
• основен текст – 121 страници; 
• литературни източници – 65; 
• фигури – 28; 
• таблици – 10; 
• брой на публикациите по дисертацията – 3; 
• брой на приложенията към дисертацията - 5 с обем от 23 страници; 
• номерирането на дефинициите, твърденията, фигурите и таблиците в 

автореферата съответства на това в дисертационния труд. 
 
Защитата на дисертационния труд ще се състои на 18.12.2018г. от 10.00 ч. в 

Академична зала А -3 на Военна академия „Г. С. Раковски”. 
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в стая      

№ 206, преподавателски корпус на Военна академия „Г. С. Раковски”. 
 
Рецензенти: 
1. Полк. проф. д-р инж. Красимир Гочев Калев 
2. Доц. д-р инж. Бранимир Кирилов Жеков 
Автор: инж. Стамен Илиев Антонов 
Тема: „Автоматизация управлението на експлоатацията на въоръжението в 

Българската армия – подходи и решения” 
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

Вид на дисертационния труд 
Досертацията има характер на научноизследователски труд с формулирани 

работна хипотеза, цел и задачи. Обхваща: увод; основна част, включваща три глави; 
общи изводи; заключение; библиография/списък с използваната литература. 

 
Актуалност на проблема 

Актуалността на настоящия дисертационен труд се определя от 
несъвършенствата и недостатъчната оперативност на съществуващата в БА система за 
експлоатация на въоръжението и свързания с нея документооборот, което поставя на 
дневен ред въпросите за нейното привеждане към съвременните условия и изисквания 
чрез предлагането за реализиране на подходящи подходи и решения.  

Темата е актуална и във връзка с трансформацията на въоръжените сили в 
контекста на членството на Република България в НАТО и участието на контингенти 
от Българската армия съвместно с коалиционни партньори и съюзници в съвместни 
учения и операции под егидата на НАТО, Европейския съюз и ООН. 

 
Значимост на изследването 

Значимостта на изследването се определя от мястото и ролята на системата за 
експлоатация на въоръжението в цялостния процес на логистичното осигуряване на 
формированията.  

Мисия на изследването 
Мисията на изследването е да се разкрие състоянието на проблема и да се 

оценят възможностите за автоматизация на процесите по управление на 
документооборота при експлоатация на въоръжението във войсковите формирования 
на тактическо ниво.  

Перспективност на изследването 
Перспективността на изследването се определя от непрекъснатото развитие на 

ИС за управление на различните аспекти от логистичното осигуряване. 
 

Обект на изследването 
Обект на изследването е системата за документооборот при експлоатация на 

въоръжението и техниката.  
 

Предмет на изследването 
Предмет на изследването са подходите за автоматизация на процесите по 

управление на документооборота при планирането, осъществяването и 
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контролирането на различните експлоатационни режими на ракетно-артилерийсото 
въоръжение. Това е свързано с предлагане на насоки и решения за синхронизиране на 
функциите по управление, контрол, събиране и съхраняване на данни за основните 
експлоатационни параметри на въоръжението и автоматизирано еднозначно 
генериране на решения по експлоатацията.  

 
Цел на дисертацията 

Целта на дисертационния труд е: На основата на анализ на съществуващия 
опит и възможностите на съвременните информационни технологии да бъдe 
обоснованa теоретично и разработенa архитектура на система за автоматизиране на 
процесите по управление на документооборота, свързан с въвеждане, 
систематизиране, съхранение, предоставяне и управление на данните, съдържащи 
информация относно основните експлоатационни параметри на въоръжението и 
генериране на предложения за решения по експлоатацията му. 

За постигане на тази цел са поставени за решаване следните задачи: 
1. Изследване на документооборота при различните режими на експлоатация на 

ракетно-артилерийското въоръжение (РАВ) и възможностите за неговата 
автоматизация, чрез което може да се постигне пестене на време, средства, по-висока 
точност на планиране изпълнението на плановите регламенти; 

2. Да се изследват модели, стандарти и решения за автоматизация на процеса на 
управление на документооборота при експлоатацията на ракетно-артилерийското 
въоръжение в Българската армия и в други армии от северно-атлантическия договор; 

3. Да се разработи модел (алгоритъм) за автоматизация на документооборота в 
процеса на експлоатацията на въоръжението и техниката; 

4. Да се обосноват, предложат и практически да се реализират на основата на 
примери с ИС, внедрени в Българската армия конкретни подходи и решения за 
усъвършенстване и автоматизиране на процеса на управление на документооборота 
при експлоатацията на въоръжението в контекста на трансформацията на Българската 
армия.  

Работна хипотеза 
В изследването е приета следната работна хипотеза: Към настоящия момент 

информационните системи имащи отношение към въоръжението (ИС „Логистика на 
БА” и информационната система за отчет на бойни припаси „Нике”) не позволяват 
пълно обхващане и следене на документооборота в процеса на експлоатация на РАВ. 
Чрез прилагане на възможностите на новите информационни технологии, 
съвременните методи и инструменти на структурно-функционалния и обектно-
ориентирания анализи, на системния анализ и синтез и на архитектурния подход за 
структурно-функционалното описание, може да се предложи архитектура, която 
позволява автоматизирано управление на документооборота в процеса по 
експлоатацията на въоръжението. 
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Методика на изследването 
Методиката на научното изследване включва: 
1. Организацията на научното изследване обединява традиционната 

последователност на анализа, синтеза и формулирането на изводи. Тя интегрира 
добрите практики на архитектурния подход, структурно-функционалния и обектно-
ориентирания анализи. 

2. Методите, използвани в научното изследване са: методът на системния 
анализ и синтез, с отчитане на съвкупността от изисквания и добри практики за 
изграждане на системи за автоматизация на управленския труд и базовите оперативни 
компоненти на архитектурната рамка на Министерството на отбраната на САЩ 
(Department of Defence Architecture Framework (DoDAF)).  

В дисертацията е използван системният подход като най-подходящ начин за 
изследване на взаимосвързани и сродни дейности, за тяхното съпоставяне, вследствие 
на което да се направят съответните изводи и предложения за тяхното развитие чрез 
автоматизация в частност или като цяло. Системният подход е реализиран чрез:  

• Методи на теоретичните изследвания, използвани в процеса на проучване на 
източници с информация за оценка съдържанието на различните класификации, 
съпоставяне на дейности и отчитане на досегашния опит: теоретичен анализ, 
сравнение и синтез; 

• Методи на емпиричните изследвания, използвани за достигането на научните 
резултати за разкриване на състоянието на проблема и проверка на възможностите за 
използване на автоматизирани модели за управление процесите по експлоатация на 
въоръжението във войсковите формирования на тактическо ниво.  

3. Инструментариумът на научното изследване включва: 
• Unified Modeling Language (UML) за формално описание и анализ на 

моделите; 
• Е - мрежи (Evaluation nets) за доказване на адекватността на моделите; 
• блокови схеми и диаграми; 
• граф - схеми на алгоритмите; 
• матрични схеми на алгоритмите; 
• софтуерни продукти за автоматизация на офиса на MS Office; 
• интегрирана среда за групова работа Microsoft SharePoint Portal Server; 
• средства за описване на алгоритми и блокови схеми, графики, таблици и др. 
 

Резултати 
Крайните резултати от решаването на формулираните изследователски задачи 

са: 
• изготвена е сравнителна характеристика на ИС за управление на 

експлоатацията на въоръжението и техниката на Българската армия, коалиционни 
партньори от НАТО, както и на такива ИС, прилагани в различни компании; 
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• разработена е оригинална класификация на ИС за експлоатация на 
въоръженията в Българската армия, НАТО и различни компании в зависимост от 
използваните програмни продукти, възможности за интеграция с продуктите на 
Microsoft, реализираните функционални възможности за управление на 
експлоатацията на РАВ, възможности за използване на нови технологии (отдалечен 
мониторинг, дистанционно управление и др); 

• формулирани са основните функции на интегрирана ИС за управление на 
документооборота в процеса на експлоатацията на въоръжението и техниката; 

• предложен е подход за усъвършенстване на процеса на управление на 
документооборота в процеса на експлоатация на въоръжението и техниката с 
приложение на продукти за планиране на процеси и за групова работа; 

• разработен е и е изследван за пълнота, адекватност и непротиворечивост 
модел на процеса за управление на експлоатацията на въоръжението; 

• предложена е архитектура на система и е разработено програмно осигуряване 
за управление на документооборота в процеса на експлоатацията на въоръжението на 
основата на продукта за групова работа MS SharePoint Portal Server. 

С това се създават необходимите предпоставки за по-нататъшно развитие на 
теорията и практиката по автоматизация на процесите по събиране, съхранение, 
систематизиране и управление на експлоатационните данни на ракетно-
артилерийското въоръжение, самообучение и повишаване на квалификацията на 
работещите в тази област и за разширяване на направленията за бъдещи научни 
изследвания. 

Научно-приложните и приложни приноси от дисертационни труд се очаква да 
съдействат за по-детайлно и точно планиране на ремонта и експлоатацията на 
ракетно-артилерийското въоръжение, изключващо в определена степен субективните 
фактори, съкращаване на фактора време и увеличаване точността на изпълнението 
при автоматизираното генериране на решения за степенни технически обслужвания и 
регламентни работи. 

Ограничения 
Тъй като темата е обширна, а разработката е ограничена от гледна точка на 

обема, са приети определени ограничения: 
1. Под „въоръжение” в Българската армия се има предвид образците стрелково 

и артилерийско въоръжение (лично, индивидуално и колективно), експлоатирано от 
Сухопътните войски на Българската армия; 

2. Под формирования от Сухопътните войски се има предвид -  взвод, рота, 
батальон, т.е. тези в които реално се експлоатира РАВ. 

3. Разгледани са информационните системи за управление на експлоатацията на 
въоръжението, използвани предимно от страни членки на НАТО; 
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4. Разработването на автоматизирана система за управление на 
документооборота в процеса на експлоатация на въоръжението се базира на внедрени 
информационни системи и софтуерни продукти в БА и НАТО; 

5. Възможностите за усъвършенстване на организацията и управление на 
експлоатацията на въоръжението ще бъдат ограничени главно в усъвършенстване на 
документооборота в този процес. 

 
II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
Структура на дисертационния труд 

Дисертационния труд е структуриран в съответствие с поставените цел, 
научноизследователски задачи, работна хипотеза, обект и предмет на изследването и 
отразява възприетия от автора подход към проблематиката. 

Състои се от увод, три глави с изводи към всяка от тях, заключение, списък на 
използваната литература (65), таблици (10) и фигури (28). 

 
Съдържание на дисертационния труд 

В увода е дефинирана актуалността на разглеждания проблем, като е 
обоснована необходимостта от разработването на дисертационния труд. 
Формулирани са целта, основните задачи, ограниченията, работната хипотеза и 
методите, прилагани в хода на изследването. 

 
Глава първа. Анализ на процеса на експлоатация на ракетно-

артилерийското въоръжение в българската и чуждите армии. оценка на 
възможностите за неговото усъвършенстване 

В началото на първа глава са дефинирани основните понятия от областта на 
експлоатацията на ракетно-артилерийското въоръжение. Направен е анализ и 
изследване спецификата на съдържанието на регламентираните и систематизирани 
принципи и методи, характеризиращи различните режими на експлоатация на 
ракетно-артилерийското въоръжение.  

Изготвена е сравнителна характеристика (таблица 1) на ИС за управление на 
експлоатацията на въоръжението и техниката на Българската армия, коалиционни 
партньори от НАТО, както и на такива ИС, прилагани в различни компании. 

Предложена е класификация (фиг.5.) на същите в зависимост от използваните 
програмни продукти, възможности за интеграция с продуктите на Microsoft, 
реализираните функционални възможности за управление на експлоатацията на РАВ, 
възможности за използване на нови технологии (отдалечен мониторинг, 
дистанционно управление и др). Формулирани са основните функции на интегрирана 
ИС за управление на документооборота в процеса на експлоатацията на 
въоръжението и техниката. 
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Представена е оценка на възможностите на новите информационни технологии 
(MS Project, SharePoint Portal Server, MS Office) за автоматизация на процеса на 
експлоатация на въоръжението и техниката и свързания с това документооборот. 

От данните в таблица 1 и класификацията от фиг.5 се вижда, че ИС за 
експлоатация на въоръжението не притежават единни модели на данните и механизми 
за обмен на данни, което води до  проблеми при съвместното им използване в бойни и 
други операции.  

Разнообразието на бази данни, системен и приложен софтуер затруднява 
обучението и тренировката на обслужващия персонал. Като краен резултат 
информационният обмен на взаимодействащи си щабове, използващи различни 
информационни системи за управление на процеса на екаплоатация и ремонт на 
въоръжението и техниката, е затруднен. 

 
Изводи към първа глава 

Анализът, извършен в първа глава дава основание да се направят следните 
изводи: 

1. В съществуващите стационарни информационни системи за логистика в 
Българската армия не се води автоматизиран отчет или ако се води е непълен на 
техническото състояние на въоръжението и техниката и рисковете, свързани с 
появата на възможни неизправности. Връзката им със системите за финансово-
счетоводно осигуряване е на основата на ръчно пренасяне на данни. В тях няма 
разработено автоматизирано приложение за управление на документооборота в 
процеса на експлоатация на въоръжението. Полевите информационни системи не 
притежават възможности за водене и отчет на дейности по експлоатация на 
въоръжението; 

2. Информационното осигуряване /ИО/ на работата на щаба като цяло и 
това за управление на експлоатацията на въоръжението и техниката трябва да 
отговаря на стандартите на НАТО и да осигурява унифициран набор от услуги и 
функции във всяка функционална област в организирането на цикъла за командване и 
управление. Подобни системи използвани в НАТО са на основата на приложения на 
MS Office  (Еxcel и Access) и продукти за групова работа от рода на Microsoft 
SharePoint Portal Server. Специално разработените информационни системи за отчет 
на експлоатацията на въоръжението и техниката са скъпи. 

3. Прилагането на SharePoint Portal Server като основа на комплекса за 
автоматизация на процеса на екплоатация и отчет на въоръжението и техниката и 
свързания с това документооборот и използването на възможностите му за 
изграждане на Intranet портали ще доведе до изграждане на единна работна среда за 
длъжностните лица, в която ще бъдат интегрирани данни от различни 
информационни масиви бази данни, отправни точки за достъп и търсене на 
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документи, обмен на съобщения, поставяне на задачи и календар, свързани с 
конкретното длъжностно лице. 
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Информационни 
системи за 
логистична 
поддръжка 

Признаци за класификация

Използвани 
програмни 
продукти/
системи

Основна 
функционалност

Съществуващи 
ИС за логистика/

модули за 
логистика

Логистични 
решения, базирани 
на Office продукти 

Самостоятелни 
логистични 

системи

Части (съставни 
елементи) на 

Enterprise Resource 
Planning/

Management 
системи

MS Office

Да

ODIN, DACCIS, SICF v.2, 
HEROS,

TARANIS. ПИКИС, TACCIS

MS Project 
MS SharePoint 
Portal Server 

ИС “Логистика”

Computerized 
Maintenance 
Management 
Systems

Enterprise 
Asset 
Management

Използвани програмни 
продукти на Microsoft/

възможности за 
интеграция с продукти 

на Microsoft

Складово 
стопанство

Транспорт

Екплоатация 
(ТО, Ремонт)

Да

Да

Да

Да

Възможности за 
използване на 

съвременни технологии 
(отдалечен мониторинг, 
бизнес анализи, мобилни 

решения и др.

Модули за 
логистика,  

базирани на 
JC3IEDM, 
ATCCIS, 

LC2IEDM 

Да

мобилни решения

отдалечен мониторинг

поддръжка, базирана 
на контрол

бизнес анализи

Не

Не

Не

Не

Транспорт, Подвоз, 
евакуация, типове 

оборудване, 
консумативни 

материали

Транспорт, Подвоз, 
евакуация, складово 

стопанство

Не

Не

Модул „М&Т“ на LOGFAS

Отделни модули за логистика На 
основа MS Excell, Access

управление на ремонтното планиране в мини 
Марица Изток 3 на основа MS Project Server
iShare - управление на ремонтното планиране в мини 
Марица Изток 3 MS SharePoint Portal Server 

Infor Solutions, SAP Solutions, TRIM

ТОиР

Infor Solutions, SAP Solutions, TRIM

Infor Solutions, SAP Solutions, TRIM

Infor Solutions, SAP Solutions, TRIM

Infor Solutions, SAP Solutions, TRIM
 

Фиг. 5. Класификация на информационни системи (модули от информационни системи) за управление на експлоатацията на 
техниката (въоръжението) 
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Глава втора. Модели на процесите за експлоатaция на въоръжението и 
техниката 

 
Втора глава има за цел да направи описание и анализ на съществуващите в 

системата за техническо обслужване и ремонт (ТО и Р) процеси и свързания с това 
документооборот, както и представяне на модели за изследването им.  

Направен е анализ на всяка дейност от процеса, изпълнявана от  конкретен 
изпълнител. Това включва време за  работа и продължителност на изпълняваните 
действия. Разработено е предложение за преодоляване на недостатъците и е построен 
модел на процеса “как трябва да бъде”.  

Краткото описание на различните режими на експлоатацията на въоръжението 
в началото на главата дава яснота относно структурирането на дейностите, залегнали 
в нормативната база, касаеща правилното използване на образците ракетно-
артилерийско въоръжение (РАВ).  

На фиг. 8 е представен модел на дейностите в процеса на експлоатация на 
въоръжението и техниката (на основа на 122мм самоходна гаубица 2С-1 (оперативен 
изглед OV-5)). Използван е езика за описание на алгоритми и процеси. 
Експлоатацията на подобен тип въоръжение протича в смесен режим. Работния 
режим на САУ се характеризира с количеството изстрели, моточасовете на двигателя 
и километрите пробег, а режимът на съхранение се характеризира с календарното 
време, като може да бъде кратковременно (до 1 г.) и дълговременно ( > 1 г.) 
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Редуване и съчетаване на бойна работа, 
транспортиране и съхранение

Редуване и съчетаване на бойна работа, 
транспортиране и съхранение

Следене на експлоатационни данни 
 на отделните системи РАВ 

              при подготовка за използване

Използване по предназначение и  попълване 
във формулярите на експлоатационни данни 

Следене на експлоатационните данни на 
всяка отделна система РАВ

Контролен преглед (КП) включващ 
проверка работоспособността на 

съставните части, които участват при 
функционирането на РАВ

НЕ ДА 

Дефектация на изделието

Откриване на 
неизправностите

Текущ ремонт (ТР) чрез        
замяна на части, регулиране, 

възстановяване

контрол на 
работоспособността

 Текущо обслужване 
(ТеО)веднъж на две 

седмици 

техническо обслужване №1 (ТО-1)

Редуване и съчетаване на бойна работа, 
транспортиране и съхранение

ДА 

НЕ

текущо обслужване (ТеО)                  

ОТКРИТИ 
НЕИЗПРАВНОСТИ

ИЗПОЛЗВАНЕ

ОТКРИТИ 
НЕИЗПРАВНОСТИ

НЕ

ДА 

отработване на        
установен брой изстрели   
или километри за ТО-1

ДА 

НЕ

ОТКРИТА    
НЕИЗПРАВНОСТ

отработване на        
установен брой изстрели   

или километри за ТО-2

НЕ

техническо обслужване №2 (ТО-2)

ДА 

ДА 

ОТКРИТА    
НЕИЗПРАВНОСТ

ДА 

НЕ

НЕ

Неизправностите /отказите могат 
да се отстранят от ремонтното 

формирование на батальона

ДА 

НЕ Неизправностите                      
/отказите могат да се 

отстранят от ремонтното 
формирование на бригадата

Среден ремонт (СР) чрез        
замяна на части, регулиране, 

възстановяване

ДА 

Неизправностите                      
/отказите могат да се 

отстранят само в заводски 
условия

НЕ

контрол на 
работоспособността

Основен ремонт (ОР) чрез        
замяна на части, регулиране, 

възстановяване

ДА 

контрол на 
работоспособността

Отстраняването на 
неизправностите е технически 

невъзможно или икомомически 
нецелесъобразно

Бракуване / освобождаване 
от изделието

 

Фиг. 8. Модел на дейностите в процеса на експлоатация на въоръжението и техниката (на основа на 122мм самоходна         
гаубица 2С-1 (оперативен изглед OV-5) 
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Модел на действащата система за техническо обслужване и ремонт на 

въоръжението 
 
При представяне на модела на дейностите, съдържащи се в процеса на текущия 

ремонт на изделията от въоръжението е даден отговор на следните въпроси:  
- Кои са “входът” и “изходът” на системата?  
- От какви дейности се състои процесът в системата?  
- Кой изпълнява всяка процедура?  
- Какво се получава в резултат на изпълнение на процедурата?  
- Кой получава резултата и как той използва този резултат?  
Процесът ТОиР и свързания с това документооборот ще бъде разгледан от 

гледната точка на извършването на текущи ремонти на въоръжението със собствени 
сили и средства на тактически формирования от Сухопътните войски на БА. 

Входовете и изходите на процеса са представени на фиг.9 като видовете 
дейности са обозначени като „черна кутия”. Това е контекстната диаграма на процеса.   

 

ТЕХНИЧЕСКО 
ОБСЛУЖВАНЕ И 

РЕМОНТ

Иницииращ 
документ / събитие

Отремонтирано 
изделие

Технологични и 
експлоатационни 

изисквания

 
 

Фиг. 9.  Контекстна диаграма на процеса 
 

В черната кутия са действията, които се извършват в определена 
последователност. В таблица 2 на дисертационния труд е представена матрица на 
етапите при ремонта на въоръжението, която дава последователността от 
необходимите действия. Впоследствие е предложен модел на процеса чрез прилагане 
на един от най–разпространените методи в областта на управлението, а именно 
диаграма на последователността на дейностите (flow chart), като същността на този 
метод се състои в графичното изобразяване на последователността от действия на 
разглеждания процес чрез използване на различни символи (елипса, правоъгълник и 
стрелки). Диаграмата на процеса на текущия ремонт на въоръжението и техниката и 
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свързания с това документооборот от ремонтните органи на тактическото ниво е 
дадена на фиг.10. 
 
 

Повреда / отказ на 
изделие от 

въоръжението 
вследствие на 
експлоатация

Изготвяне на акт за 
изменение на техн. 

състояние на 
повреденото 

въоръжение (ПД269) 
от комисия

Издаване на 
нареждане за 

ремонт (ПД 241) 
от органа по 
логистика на 

формированието

Съставяне на 
поръчка за 
ремонт и 

дефектовъчна 
ведомост

 (ПД 291) от 
органа по 
ремонта

Изготвяне на 
Искане за 

отпускане на 
материали 

ПФПСД 035 от 
органа по 
ремонта

Съставяне на 
Лимитна карта 
(ПФПСД 044) за 

отпускане на 
консумативи по 

ремонта

Съставяне на 
Складова 
разписка   

(ПФПСД 031) за 
заприхождаване 

на снетите 
детайли и 

механизми

Предаване на 
отремонтираното 

въоръжение 
срещу подпис в 

книга за 
приемане за 

ремонт          
(ПФСР 106)

Приемане на 
повреденото 
въоръжение 

срещу подпис в 
книга за 

приемане за 
ремонт          

(ПФСР 106)

Организирано 
възстановяване 
на съответния 

експлоатационен 
режим на 

въоръжението 
(работен / 

съхранение)

Край на процеса

 
 

Фиг. 10. Диаграма на последователностите при ремонт на въоръжението и техниката 

 
Анализът на процеса по диаграмата на последователностите показва следното: 
- не всички дейности се изпълняват с една и съща скорост; 
- за усъвършенстване на технологията и икономия на време някои от 

видовете дейности могат да се извършват паралелно (фиг. 11.).  
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Повреда / отказ на 
изделие от 

въоръжението 
вследствие на 
експлоатация

Изготвяне на акт за 
изменение на техн. 

състояние на 
повреденото 

въоръжение (ПД269) 
от комисия

Издаване на 
нареждане за 

ремонт (ПД 241) 
от органа по 
логистика на 

формированието

Предаване на 
отремонтираното 

въоръжение 
срещу подпис в 

книга за 
приемане за 

ремонт          
(ПФСР 106)

Приемане на 
повреденото 
въоръжение 

срещу подпис в 
книга за 

приемане за 
ремонт          

(ПФСР 106)

Организирано 
възстановяване 
на съответния 

експлоатационен 
режим на 

въоръжението 
(работен / 

съхранение)

Край на процеса

Съставяне на 
всички 

счетоводни 
документи от 
ремонтната 

структура, имащи 
отношение към 

конкретния 
ремонта

 
 

Фиг. 11. Диаграма на последователностите (усъвършенстван вариант) 
 

Карта на процеса (Process Map) 
С цел анализиране на организацията и управлението на процеса “текущ ремонт 

на въоръжението” е построена карта на процеса. Методът се използва с цел двумерно 
изобразяване на дейности, което е най – благоприятно за възприемане от човека.  

В настоящата работа, картата на процеса е дадена в табличен вид (таблица 2), в 
която процесът е декомпозиран функционално и са посочени кои длъжностни лица 
какви функции изпълняват.  
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таблица 2. Матрица на  функциите в дейността “текущ ремонт на въоръжение” – 
изпълняващ орган – отделение за ремонт на АМЧ и СО 

  
 
Функции  
(О – организира, У – участва, И – 
изпълнява; К – контролира) 

К
ом

ан
ди

р 
на

 
во

ен
но

то
 

фо
рм

ир
ов

ан
ие

 

За
м.

 зо
ма

нд
ир

 п
о 

ло
ги

ст
ик

а 

С
ек

ци
я 

„Л
ог

ис
ти

ка
“ 

S-
4 

К
ом

ан
ди

р 
на

 
ло

ги
ст

ич
на

 р
от

а 

Н
еп

ос
ре

дс
тв

ен
 

ре
мо

нт
чи

к 

М
О

Л
 н

а 
въ

ор
ъж

ен
ие

то
 

1. Документооборот при текущ 
ремонт на въоръжението на МБ       

1.1 Подготвителен етап       
1.1.1.  Регистрация на повредено 

въоръжение  О,К У   И 

1.1.2.  Иницииране на комисия за 
първоначална дефектация и 
съставяне на акт за изменение на 
техническото състояние (ПД 269) 

О К У  

 
И 

 

1.1.3.  Издаване на нареждане за ремонт 
(ПД 241)  О,К И    

1.1.4. Вписване в съответното сведение 
за неизправно въоръжение и 
техника 

 О,К И  
  

1.2 Етап на извършване на текущия 
ремонт       

1.2.1. Проверка окомплектоването на 
въоръжението преди приемането 
му за ремонт 

   О,К 
 
И 

 
У 

1.2.2. Приемане на повреденото 
въоръжение срещу подпис в книга 
за приемане за ремонт (ПФСР 106) 

 О,К  И 
 
 

 
У 

1.2.3. Подробна дефектация с проверка в 
сглобен и разглобен вид    О,К И  

1.2.4. Съставяне на поръчка за ремонт и 
дефектовъчна ведомост 
(ПД 291)  

  О К 
 
И 

 

1.2.5. Изготвяне на Искане за отпускане 
на материали (ПФПСД 035)  О,К И У  

 
 

1.2.6. 
 

Получаване на резервни части за 
влагане при ремонта   О,К У И  

1.2.7. Съставяне на Лимитна карта 
(ПФПСД 044) за отпускане на 
консумативи по ремонта 

 О,К  И 
 
У 

 

1.2.8 Получаване на консумативи и 
общоразходни материали за 
ремонта 

  О,К У 
 
И 

 

1.3 Приключване на текущия ремонт       
1.3.1. Съставяне на Складова разписка 

(ПФПСД 031) за заприхождаване 
на снетите детайли и механизми 

 О,К И У 
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Функции  
(О – организира, У – участва, И – 
изпълнява; К – контролира) 

К
ом

ан
ди

р 
на

 
во

ен
но

то
 

фо
рм

ир
ов

ан
ие

 

За
м.

 зо
ма

нд
ир

 п
о 

ло
ги

ст
ик

а 

С
ек

ци
я 

„Л
ог

ис
ти

ка
“ 

S-
4 

К
ом

ан
ди

р 
на

 
ло

ги
ст

ич
на

 р
от

а 

Н
еп

ос
ре

дс
тв

ен
 

ре
мо

нт
чи

к 

М
О

Л
 н

а 
въ

ор
ъж

ен
ие

то
 

1.3.2. Връщане в склада на снетите 
негодни детайли, механизми и 
агрегати 

   О,К 
 
И 

 

1.3.3. Предаване на отремонтираното 
въоръжение срещу подпис в книга 
за приемане за ремонт          
(ПФСР 106) 

 О,К  И 

 
 

 
У 

1.3.4. Проверка действителното 
извършване на ремонта и 
окомплектоването, както и 
работата на механизмите на 
въоръжението 

   О,К 

 
 
У 

 
 
И 

1.3.5. Организирано възстановяване на 
съответния експлоатационен 
режим на въоръжението  
(работен / съхранение) 

О К   

 
 

 
И 

1.3.6. Отписване от съответното 
сведение за неизправно 
въоръжение и техника 

 О,К И  
  

1.3.7. Нанасяне на данни по извършения 
ремонт на въоръжението в 
индивидуалната му техническа 
документация 

 О,К   

  
И 
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На фиг. 12 се посочват алгоритъмът на процеса и изискванията за съответния 
нормативен документ на всяка дейност.  

 
  

Иницииране на 
комисия за съставяне 
на акт за изменение 
на техн. състояние 

ПД269

Външен преглед, 
проверка 

комплектност и 
функциониране

Акт ПД 269

ОТКРИТА    
НЕИЗПРАВНОСТ

НЕ Продължаване 
експлоатацията 

на изделието

ДА

Издаване на 
нареждане за 
ремонт ПД241

Нареждане
за ремонт ПД241

Вписване в регистър за вписване 
на отчетни документи ПФСР107,

актуализиране сведението за 
Неизправно въоръжение и техника

Проверка 
комплектността 

на въоръжението 
преди ремонта

ОТКРИТО 
НЕСЪОТВЕТСТВИЕ В 

ОКОМПЛЕКТОВАНЕТО

ДА

Констативен акт
в свободна форма

Вписване в регистър за вписване 
на отчетни документи ПФСР107

НЕ

Приемане на 
изделието срещу 

подпис в книга 
ПФСР106

Книга за приемане за 
ремонт ПФСР106

Дефектация от 
органите по 

ремонта

Поръчка за ремонт и 
дефектовъчна ведомост 

ПД291

Вписване в регистър за вписване 
на отчетни документи ПФСР107

Уточняване 
нуждата от 

резервни части и 
консумативи за 

ремонта

Искане за отпускане на 
материали ПФПСД035

Лимитна карта
за  консумативи ПФПСД044

Фактическо 
извършване на 

ремонта и 
сдаване на 

снетите 
повредени части 

в склада
Складова разписка 

ПФПСД031 за 
заприхождаване на снетите 

детайли и механизми

Сдаване на 
изделието срещу 

подпис в книга 
ПФСР106

Книга за приемане за 
ремонт ПФСР106

Проверка 
качеството на 
ремонта при 
приемане на 

изделието

НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

НЕ

Дефектация 
от органите 
по ремонта

Въвеждане на 
изделието в 

експлоатация

Отчитане на 
извършения 

ремонт в 
индивидуалната 

техническа 
документация

Техническа документация 
на изделието (паспорт, 

формуляр, служ. книжка)

Приключване на 
процеса по ремонт и 
документооборота 

към него

Данни, индикации за повреда / отказ

 
 

Фиг. 12. Алгоритъм на процеса „текущ ремонт на въоръжение ” 
 

 
 
 
На фиг. 13 е представен модел на дейностите, съдържащи се в процеса на 

текущия ремонт на изделията от въоръжението. 
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Фиг. 13. Модел на дейностите, съдържащи се в процеса на текущия ремонт на 

изделията от въоръжението (оперативен изглед OV-5). 
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Проверка на алгоритъма за управление на процеса на ремонта на въоръжението 
и техниката за пълнота, адекватност и непротиворечивост 

Проверката на алгоритъма за управление на процеса на ремонта на 
въоръжението и техниката за пълнота, адекватност и непротиворечивост е извършен с 
използване на модел, изготвен с апарата на E-мрежите. 

За моделиране на процеса на ремонт на въоръжението и техниката се използва 
методика за формално описание на взаимодействията, която се изразява в 
последователното изпълнение на следните стъпки: 

• Създаване на Е-мрежов модел; 
• Описание на функционирането и взаимодействието с граф-схеми на 

алгоритмите на работа; 
• Преход от граф-схеми към описание с логически и матрични схеми на 

алгоритмите за работа; 
• Проверка на условията за пълнота и непротиворечивост. 
Изборът на тази методика се обуславя от предимствата, които предлагат 

използваните от нея инструменти за формално описание и анализ на процесите.    
Разработен е E-мрежов модел на процеса на текущ ремонт на въоръжението и 
техниката и свързания с това документооборот - Е–мрежи E(Bp, B, Br, D, F, H, M0), 
представен на  фиг.14. Доказана е адекватността, пълнотата и непротиворечивостта на 
модела. 

 

фиг. 14. Е-мрежов модел на процеса на на текущ ремонт на въоръжението и техниката 
и свързания с това документооборот 

 
Съставяне на мрежови модел на процеса 

Този метод е известен като ПЕРТ метод или Activity Network Diagram. 
Произлиза от абревиатурата Program evaluation and-review technique (PERT). 

Мрежовият модел е схема на управлението. В основата му стоят линейни 
графици.  

Едно от предимствата на мрежовия метод е неговата универсалност. С 
помощта на този метод може да бъдат изследвани всякакви дейности. 

В таблица 6 е дадена матрица на процедурите със съответното времетраене на 
всяка работа, включена в последователностите от работи за изследвания процес.  
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таблица 6. Матрица на  дейностите (операциите) “Текущ ремонт на въоръжение” от 
управленските и изпълнителни логистични органи на тактическо ниво 

 
 
 
№ 

 
 
Наименование на събитие 

П
ре

дш
ес

тв
ащ

 
пр

оц
ес

 

В
ре

ме
тр

ае
не

 
 н

а 
 п

ро
це

са
 

Д
ис

пе
рс

ия
 

t i,j
 

m
in

 

m
ax

 

  

1. Старт на процеса  
(фиктивна работа) 

 
- 0 0 0 0 

2. Регистрация на повредено въоръжение 1 20 35 3 26 

3. 
Иницииране на комисия за първоначална 
дефектация и съставяне на акт за изменение на 
техническото състояние (ПД 269) 

2 240 360 24 288 

4. 
 

Издаване на нареждане за ремонт (ПД 241) 3 20 35 3 26 

5. Вписване в съответното сведение за 
неизправно въоръжение и техника 3 15 25 2 19 

6. Проверка окомплектоването на въоръжението 
преди приемането му за ремонт 3 45 70 6 55 

7. 
Приемане на повреденото въоръжение срещу 
подпис в книга за приемане за ремонт (ПФСР 
106) 

4 15 25 2 19 

8. Подробна дефектация с проверка в сглобен и 
разглобен вид 6 170 245 15 200 

9. 
Съставяне на поръчка за ремонт и 
дефектовъчна ведомост 
(ПД 291)  

5,6 20 35 3 26 

10. Изготвяне на Искане за отпускане на 
материали (ПФПСД 035) 7,8,9 25 40 3 31 

11. Получаване на резервни части за влагане при 
ремонта 10 40 60 4 48 

12. Съставяне на Лимитна карта (ПФПСД 044) за 
отпускане на консумативи по ремонта 10 20 35 3 26 

13. Получаване на консумативи и общоразходни 
материали за ремонта 12 40 60 4 48 

14. Фактическо извършване на текущия ремонт 11,13 660 840 36 732 

15. 
Съставяне на Складова разписка (ПФПСД 
031) за заприхождаване на снетите детайли и 
механизми 

14 45 70 6 55 

16. Връщане в склада на снетите негодни детайли, 
механизми и агрегати 15 40 60 4 48 

17. 
Предаване на отремонтираното въоръжение 
срещу подпис в книга за приемане за ремонт          
(ПФСР 106) 

14 45 70 6 55 

18. 
Проверка действителното извършване на 
ремонта и окомплектоването, както и работата 
на механизмите на въоръжението 

14 60 85 5 70 
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№ 

 
 
Наименование на събитие 

П
ре

дш
ес

тв
ащ

 
пр

оц
ес

 

В
ре

ме
тр

ае
не

 
 н

а 
 п

ро
це

са
 

Д
ис

пе
рс

ия
 

t i,j
 

m
in

 

m
ax

 

  

19. 
Организирано възстановяване на съответния 
експлоатационен режим на въоръжението  
(работен / съхранение) 

17,18 75 90 3 81 

20. Отписване от съответното сведение за 
неизправно въоръжение и техника 16,19 25 40 3 31 

21. 
Нанасяне на данни по извършения ремонт на 
въоръжението в индивидуалната му 
техническа документация 

20 20 30 2 24 

 
Мрежовият график на процеса „текущ ремонт на въоръжение“ има вида, 

показан (фиг. 16): 

1 2 3 5

4

6

7

288 26

55

19

26

19

48

19

9

8

10
26

200

48

26

31 11

12 13

55

732
73

2 14 20

16

21

19

18

15

17

70

24

81

48

55

31

31

0
26

31

 
 

фиг. 16.  Мрежов график на процеса „текущ ремонт на въоръжение“ 
 
На фиг.17 е посочен критичен път за процеса „текущ ремонт на въоръжение“ като 

максимален път между всички останали. 

 
Фиг. 17. Мрежов график на процеса с посочен на него критичен път. 

 
Най–ранното време за свършване на работата е 1638мин. (27,3 часа). 
Анализът на резултата показва, че за процеса „текущ ремонт на въоръжение“ 

тесните места са между работа (4, 7), (5, 9), (6, 9), (6, 8), (15, 16), (17, 19), (18, 19). 
Съгласно таблица 6 , видовете дейности, които отговарят на тези работи са 

свързани със писмените разпореждания от управленските до изпълнителните 
логистични ограни за приемане и стартиране на ремонтно-възстановителни дейности, 
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оформянето на дефектовъчната ведомост, която от своя страна е основание пред 
счетоводните звена за получаване на резервни части и материали, фактическата 
дефектация на въоръжението, оформянето на счетоводните документи по 
заприхождаване на снетите след ремонта части и фактическото им предаване в 
склада, предаване на отремонтираното въоръжение на преките му ползватели след 
проверка на качеството на извършения ремонт и окомплектоването му. В настоящото 
изследване не се предлага оптимизиране на дейности, които са извън разглежданата 
система.  

Опитът показва, че за съкращаване на критичния път трябва да се започне от 
най-дългите процеси. На критичния път стоят работи (3, 6), (6, 8), (10, 12), (12, 13), 
(14, 18) и (18, 19).  

Това са действия и документи, чието съдържание и последователност са 
регламентирани. Понеже не може да се влияе върху продължителността им, пътят 
може да се съкрати за сметка на тяхното паралелно изпълнение. 

В тази връзка анализът на възможностите за оптимизиране на процеса на 
текущия ремонт на въоръжението и свързания с него документооборот показва, че 
оптимизацията е възможна чрез промяна на технологията на работа, намаляване на 
времетраенето на отделните дейности и въвеждане на допълнителни ресурси. 

Точното определяне на продължителността на всяка дейност с използване на 
статистически и вероятностни методи дава възможност да се видят “тесните места” в 
системата по техническото обслужване и ремонта, които намаляват ефективността от 
изпълнение на дейностите и задържат изпълнението на цялостния процес. Към 
“тесните места” спада многократното въвеждане на една и съща и информация в 
голям брой документи, регистриране на една и съща информация в различни отчетни 
документи и т.н. 

Перспективно направление за тази цел е да се разработи информационна 
система за управление на документооборота при текущия ремонт на въоръжението, 
чрез използване на съвременни средства и технологии. 

 

Изводи към втора глава 
1. Описаните чрез използване на методите диаграма на последователностите и 

карта на процеса модели на процеса по текущия ремонт на въоръжението, показват 
голямата продължителност и тромавост на сега действащия модел. 

2. Предложеният алгоритъм на процеса на ремонт на въоръжението и 
техниката e основа за дефиниране на архитектура на информационна система за 
управление на документооборота и обработката на данни в процеса на експлоатация и 
ремонт на въоръжението и техниката. 

3. Използването на методика за формално описание на взаимодействието дава 
необходимия инструментариум за създаване на модел на процеса на управление на 
ремонта на въоръжението и техниката. 
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4. Разработеният алгоритъм за управление на процеса на експлоатация на 
въоръжението и техниката и свързания с това документооборот е адекватен, пълен и 
непротиворечив и това позволява неговата практическа реализация. 

5. Съставянето на последователността и определяне на сроковете за 
изпълнение на дейностите на моделирания във вид на мрежови график процес на 
текущия ремонт на въоръжението и техниката, показва взаимната връзка между 
дейностите, тяхната логическа и технологическа последователност. Той е 
предпоставка за изчистване на модела от излишни или повтарящи се дейности и 
оптимизиране на процеса чрез подобряване на неговата организация и управление, 
намаляване на времето за извършване на всяка дейност и времето изразходвано за 
целия процес. 

6. Прилагането на усъвършенствания процес с последователност за 
изпълнение на дейностите, даден на диаграмата от фиг.11, ясно показва, че някои от 
дейностите практически стават паралелни. От тук следва, че реализирането му ще 
доведе до по-голяма ефективност на процеса на текущия ремонт на въоръжението и 
техниката. 

 
Глава трета. Архитектура на информационна система за управление на 

документооборота в процеса на експлоатацията на въоръжението и техниката 
На базата на MS Sharepoint Portal Server и описаните във втора глава модели, в 

настоящата глава е предложена архитектура на информационна система за 
управление на документооборота в процеса на експлоатация на въоръжението и 
техниката.  

За описание на информационната система е използван подхода, предложен в 
архитектурната рамка на Министерсвото на отбраната на САЩ (DOD Architecture 
Framework Ver. 1.5), като последователно се представят основни архитектурни 
изгледи. 
 DoDAF осигурява ръководни принципи и правила за разработване, 
представяне и разбиране на архитектурите. Осигурява описание на архитектурата, 
нейната мисия и организация. Позволява подробен анализ, който поддържа процеса за 
вземане на решение. 

Архитектурата се изгражда като набор от изгледи, разпределени в три основни 
групи: 

• Оперативна архитектура – принципите за управление на бизнес процесите 
(процесите, при които в резултат на извършване на определени дейности се получава 
определен резултат, или продукт); решенията, които са взети в тази област, също така 
визията на ръководството, доктрината, тактиката, техниките и процедурите, които се 
прилагат; 

• Системна архитектура - описва как ще се реализира архитектурата, 
системните елементи, програми, данни и връзките, необходими за поддържане на 
бизнес-процеса; 
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• Техническа архитектура – изисквания, приети стандарти, норми и 
процедури. 

Разработването на архитектурните изгледи е извършено последователно, 
изграждайки и представяйки отделни аспекти на архитектурата (фиг.18). 
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SV-4 SV-3

TV-1 TV-2

AV-2

 

фиг.18. Обхват и ред за изграждане на архитектурните изгледи. 
 

Цел на архитектурата 
Чрез структурен анализ, структурно представяне на органите, ангажирани с 

ремонта на въоръжението и техниката т.е. оперативните възли (ОВ), описание на 
взаимодействието между тях по изготвяне и обмен на необходимите документи и 
прилагане на нови информационни технологии, да се автоматизира и усъвършенства 
документооборота в процеса на експлоатация на въоръжението и техниката. 

Предлаганата архитектура може да се използва за подробен анализ на 
съществуващите процедури и инструкции и подпомагане на тяхното подобряване. 

Основните принципи, които са спазени при изграждането на информационната 
система за управление на документооборота в процеса на експлоатация на 
въоръжението и техниката (ИСУД) са: 

• идентификация на потребителите; 
• контрол над правомощията за действие на потребителите 
• мониторинг над действията на потребителите; 
• защита от неправомерно използване; 
• възможност за възстановяване на данните; 
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Обхват на архитектурните изгледи 
Пълния обхват и реда за разработването на изгледите на архитектурата е 

представен на фиг.18. Разработените изгледи представени таблично в дисертационния 
труд (таблица 7, страница 98 от дисертационния труд). 

 
Общи условия на функциониране на архитектурата 

ИСУД е основа за изграждане на способности за създаване на документи, 
определяне на последователността им на преминаване през длъжностните лица, 
извършване на справки, архивиране и съхраняване на документите в електронен 
архив. Изпълнява следните функции: 

• автентикация на потребителите и контрол на извършваните от тях 
действия; 

• осигуряване на единна точка за достъп до документооборота; 
• поддържане на набор формализовани документи по експлоатацията и 

ремонта; 
• предоставяне на възможност за определяне на последователността на 

преминаване на документа през длъжностните лица (потока на движение 
на документа); 

• определяне на правата за достъп до документите; 
• съхраняване (поддържане на архив) на документи в електронен вид; 
• извършване на справки за документ, контрол на действията на 

потребителите върху документите. 
 

Оперативни изгледи 
В оперативните изгледи на ИСУД се отразяват нейните основни оперативни 

елементи, обмяната на информация между тях, техните задачи и дейности. В 
съдържанието на задачите се включват, както външни за системата процеси, така и 
вътрешни процеси, поддържащи дейността на центъра. 

 
Графика на оперативната концепция - OV-1 

На фиг.19 е показана оперативната графика от високо ниво (Operational View - 
1 (OV-1)) на Web базирана система за управление на документооборота, съгласно 
определенията от Архитектурната рамка на Департамента по отбрана на САЩ. За 
осигуряване на надеждна и безотказна работа на системата сърверите на софтуерната 
платформа за управление на документооборота и за управление на домейна, 
активната директория и електронната поща се дублират, като всеки един от двойката 
е огледален образ на другия. Графично са изобразени  мисията, задачите, функциите, 
дейностите, структурните елементи, организацията и разпределението на ресурсите 
(оперативни и системни) в концептуален аспект. 
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Единен портал за достъп до 

електронния документоборот

............
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(ДИО, офицери от секции S-4 на батальоните , 
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База данни с 
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документи
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Преносна среда за обмен на електронни документи на базата на локално-регионална мрежа
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формализовани 

документи

Архив с 
електронни 
документи

База данни с 
потребители
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копия

Windows Enterprise Server
 Домейн контролер,
Активна директория,

Сървер на електронна поща

База данни с 
потребители

База данни с 
акаунти на ел. 

поща

Огледални 
копия

............

Администратори:
- на Windows Enterprise Server-а;
- на Microsoft SharePoint Portal 
Server-а; 
- служител за мрежова сигурност.

 
Фиг.19. Оперативна графика от високо ниво (OV-1) на Web базирана система за 

управление на документооборота 
 

Графика на командната структура на органите, ангажирани с експлоатация и 
ремонт на въоръжение и техника – оперативен изглед - OV-4  

Командната структура на органите, ангажирани с експлоатация на 
въроъжението и техниката в нивата от батальон до Щаб на сухопътни войски  
(оперативен изглед OV-4 е дадена на (фиг. 20).  
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Фиг.20. Оперативна графика (OV-4) на командната структура на органите, ангажирани в 

процеса на експлоатация и ремонт на въоръжението и техниката 
 

Графика на оперативната концепция - OV-2  

Управлението на дейността по експлоатацията и ремонта на въоръжението и 
техниката и свързания с това документооборот се изпълнява от длъжностни лица, 
разпределени в следните оперативни възли (ОВ) (фиг.21.): 

• Длъжностни лица от ротата за логистично осигуряване на мб, тб, садн, 
зрадн и птдн, от ротите за ремонт на батальона за логистично осигуряване, секциите 
S-4, отделението G-4 на бригадата и отделението L-4 на Щаба на сухопътните войски; 

• Командирите и заместник-командирите по логистично осигуряване от 
всички нива;  

• администратор на софтуерната платформа за документооборот; 
• системни администратори (на контролера на домейна, на електронната 

поща, на компютърната мрежа (преносната среда)); 
• администратор на базата данни; 
• администратор по сигурността. 
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Длъжностни лица от органите за 
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потребители
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Администриране на 
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документооборот

Защита на информацията

Администратор по сигурността
Системни администратори:
- на домейна;
- на активната директория;
- на електронната поща;
- на Microsoft Sharepoint Portal 
сървера и др.

Командир,
ЗКЛО

 

Фиг.21. Връзки между оперативните възли при Web базирана система за 
документооборот – (OV-2) 
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Случаите на използването на ИСУД (Use Case Diagramm) от отделните 
потребители могат схематично да се представят на фиг. 22. 
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Фиг. 22. Обща схема на използване на информационната система за документооборот 
(Use case diagramm) 
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Оперативна архитектура на информационна система за управление на 
документооборота в процеса на експлоатация на въоръжението и техниката. 

Структурната схема на информационната система за управление на 
документооборота, като система от системи (оперативна графика OV-1), е показана на 
фиг. 23. 

 

Администратор

Web server
Информационни 

рубрики

Подсистема за 
управление на 

електронни 
документи

Подсистема за 
защита на 
достъпа до 

информацията 
Подсистема за 

администриране 

Електронна 
поща,

Активна 
директория 

П
отребители

- - - - - - - - 

Web 
Клиент

(браузер)

Web 
Клиент

(браузер)

 

Фиг. 23.  Структурната схема на информационна система „Документооборот” като 
система от системи (оперативна графика OV-1)  

 

Платформата Microsoft SharePoint напълно отговаря на изискванията за 
функционалност на комплекса за работа в единна среда за обмен на документи, с 
Web-портал за достъп на потребителите, благодарениe на възможностите, които 
предлага, а именно: 

• Следене на версията и запис на историята на документите; 
• Прилагане на описателна информация, по която може да се търси с цел 

намиране на документ; 
• Контрол върху публикуването на документа; 
• Автоматизирано маршрутизиране на документи за преглед; 
• Уеб дискусии и он-лайн коментари от множество потребители, преглеждащи 

даден документ; 
• Контрол върху достъп до документ, базиран на потребителски роли. 
Продуктът SharePoint спомага за съвместната работа между длъжностните 

лица, за получаване на коментари по изпълнение на задачите, споделяне на задачите и 
изготвяне и съхраняване на справки. При съвместната работа със задачите може да се 
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определят маршрути за движение на задачите, които да съответстват на стандартните 
правила за движение и одобрение изпълнението на задачи. 

SharePoint използва роли за контрол на достъпа до съдържанието на 
публикуваните за общ достъп задачи. На длъжностните лица могат да се назначават 
ролите координатор, автор и читател на базата на дейностите, които те извършват. 
Всяка роля определя група от специфични права за достъп и работа с документите: 
координаторите се занимават със задачите за управление; авторите добавят и 
обновяват файлове, а читателите имат достъп само за четене до публикуваните 
документи. SharePoint предлага и възможността да се забрани достъпа на определени 
потребители до определени документи. 

Изключително голямо предимство на платформата SharePoint e тясната 
интеграция с продуктите на Microsoft Office, с което се постига бърза, лесна и удобна 
работа с документите и висока степен на контрол при работа с тях.  

Внедряването на ИСУД изисква дейности по две направления: 

1. Организационно, чрез въвеждане на корекции във взаимоотношенията и 
функционалните задължения на личния състав, участващ в процеса на въвеждане и 
контрол на документите в системата за управление. Такива могат да бъдат 
вменяването на контролни функции на началника/командира и усилване на личния 
състав от Административно отделение, участващ в дигитализиране на документите и 
въвеждане на резолюциите от тях.  

2. Техническо направление, изграждане на единна среда за обмен на документи 
с единен Web портал за достъп до автоматизирана информационна система за 
документооборот.  

 

Oписание на работния цикъл на информационна система за управление на 
документооборота в процеса на експлоатация на въоръжението и техниката 

(системен изглед SV-4a) 
Единния Web портал на информационна система за управление на 

документооборота на база на Microsoft ShареPoint Server 2013 е достъпен от 
автоматизираните работни места (АРМ) на длъжностните лица, ангажирани с процеса 
на техническото обслужване и ремонта (фиг. 24). 

Отделен документ по техническо обслужване и ремонт се изготвя от 
определено длъжностно лице. Обикновено това са офицерите от секциите S-4 на 
батальоните/дивизионите или отделение G-4 на бригадата. Системата позволява да 
бъде създадена отделна папка с формализовани документи от албума на Счетоводния 
документооборот.  

След като бъде изготвен/попълнен документа, длъжностното лице, което го е 
изготвило определя последователността за неговото движение било за запознаване, 
съгласуване и/или утвърждаване т.е. определя „работния поток (Workflow) на 
движение на документа“.  



33 
 

По този начин електронните документи се изпращат на потребителите 
(лицата, запознаващи се, съгласуващи и утвърждаващи документа). Те могат да бъдат 
уведомени за пристигнал документ и по електронна поща. Същите 
съгласуват/утвърждават или отхвърлят документа. 

Към всеки документ се поддържа електронно досие, в което се пази 
информация за това кой, кога и кави действия е извършвал върху документа.  

В секция ДИО, крайния документ може да бъде разпечатан и съхранен.  
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Фиг. 24. Работен цикъл по обработка на документ с информационна система за управление на документооборота в процеса на експлоатация 
на въоръжението и техниката (системен изглед SV-4a) 
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Структурна схема на програмното осигуряване 
Съставът на програмното осигуряване на информационната система за 

управление на документооборота се разделя на: 
• системно; 
• технологично; 
Системното програмно осигуряване включва: 
• операционна система за персонални компютри – Windows XP Professional, 

Windows 7 или Windows 10 за персонални компютри; 
• мрежова операционна система Windows 2008 Enterprise Server R2 или 

сървер с по-нова версия. 
Основни елементи на технологичното програмно осигуряване са системата 

за електронна поща и активна директория и софтуерната платформа за колективна 
работа MS Sharepoint Portal Server. 

Приложното програмно осигуряване не се разработва допълнително. 
Използват се възможностите на MS Sharepoint Portal Server за управление на 
докуметооборота в процеса на експлоатация на въоръжението и техниката. 

 
Описание на системните интерфейси (SV-1) 

Информационната система се реализира като трислойно, Web-базирано 
приложение. В качеството на клиент се използва браузър MS Internet Explorer, Mozila 
Firefox, Google Chrome, междинният слой е базиран на MS Sharepoint Portal Server, а 
слоят на данните се базира на СУБД MySQL (фиг. 25). 
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«Database Server»

My SQL

«Applications»

MS SharePoint 
Portal Server IIS WEB Server
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«Client»
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«Client»

«Online Client»

OS=Windows WEB Browser

«Client»

«Online Client»

OS=Windows WEB Browser

...

http/Https/Lan
TCP/IP

http/https/Lan
TCP/IP

...

http/Https/Lan
TCP/IP

 

Фиг. 25. Схема на системните интерфейси (SV - 1) 
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Информационната база на Информационната система 

Информационната база на ИСУД се изгражда като набор от следните 
структури: 

- нормативна информация; 
- база данни с изготвените документи по експлоатацията и ремонта; 
- служебна информация на подсистемата. 

 
Профил на техническите стандарти (TV-1) 

Профилът на техническите стандарти е представен в таблица 8 на 
дисертационния труд. Той включва минималния необходим набор от стандарти, 
конвенции, правила и критерии, които се прилагат за програмния шлюз между 
различни информационни системи, с които да се гарантира реализацията на 
системните функции, интерфейси и връзки. 

 
Сравнителен анализ на процеса на техническото обслужване и ремонта 

преди и след въвеждане на информационна система за управление на 
документооборота 

В този раздел от дисертационния труд се дава мрежови модел на процесите на 
движение на документите след оптимизацията и се прави сравнителен анализ с 
характеристиките на моделите преди оптимизацията. Сравнителният анализ 
позволява да се видят приликите, различията, аномалиите на изучаваните модели или 
техните отделни части. Анализът е извършен в две направления:  

- количествено сравняване на времето, изразходвано за изпълнение на 
всяка дейност от процеса;  

- качествено сравняване на предварително избрани характеристики. 
 

Количествено сравнение на изразходваните времена. 
В таблица 9 е дадена матрица на дейностите с времетраенето на всяка работа, 

включена в последователностите от работи за изследвания процес след влизане на 
предложената оптимизация. Времетраенето на всяка дейност е определено по начина 
описан в глава 2, т. 2.2.5. на дисертационния труд чрез използване на статистически и 
вероятностни методи за обработка на резултатите, получени в резултат на измерване 
на времето за обработка на документите с информационната система за управление 
на документооборота. 



37 
 

таблица 9. Матрица на дейностите (операциите) “Текущ ремонт на въоръжение” от 
управленските и изпълнителни логистични органи на тактическо ниво 
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1. Старт на процеса  
(фиктивна работа) 

 
- 0 0 0 0 

2. Регистрация на повредено въоръжение 1 20 35 3 26 

3. 
Иницииране на комисия за първоначална 
дефектация и съставяне на акт за изменение на 
техническото състояние (ПД 269) 

2 5 7 0,4 5,8 

4. Издаване на нареждане за ремонт (ПД 241) 3 5 7 0,4 5,8 

5. Вписване в съответното сведение за 
неизправно въоръжение и техника 3 15 25 2 19 

6. Проверка окомплектоването на въоръжението 
преди приемането му за ремонт 3 45 70 5 55 

7. 
Приемане на повреденото въоръжение срещу 
подпис в книга за приемане за ремонт (ПФСР 
106) 

4 15 25 2 19 

8. Подробна дефектация с проверка в сглобен и 
разглобен вид 6 170 245 15 200 

9. 
Съставяне на поръчка за ремонт и 
дефектовъчна ведомост 
(ПД 291)  

5,6 5 6 0,2 5,4 

10. Изготвяне на Искане за отпускане на 
материали (ПФПСД 035) 7,8,9 10 12 0,4 10,8 

11. Получаване на резервни части за влагане при 
ремонта 10 40 60 4 48 

12. Съставяне на Лимитна карта (ПФПСД 044) за 
отпускане на консумативи по ремонта 10 5 7 0,4 5,8 

13. Получаване на консумативи и общоразходни 
материали за ремонта 12 40 60 4 48 

14. Фактическо извършване на текущия ремонт 11,13 660 840 36 732 

15. 
Съставяне на Складова разписка (ПФПСД 
031) за заприхождаване на снетите детайли и 
механизми 

14 4 6 0,4 4,8 

16. Връщане в склада на снетите негодни детайли, 
механизми и агрегати 15 40 60 4 48 

17. 
Предаване на отремонтираното въоръжение 
срещу подпис в книга за приемане за ремонт          
(ПФСР 106) 

14 45 70 5 55 

18. 
Проверка действителното извършване на 
ремонта и окомплектоването, както и работата 
на механизмите на въоръжението 

14 60 85 5 70 

19. Организирано възстановяване на съответния 17,18 75 90 3 81 
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експлоатационен режим на въоръжението  
(работен / съхранение) 

20. Отписване от съответното сведение за 
неизправно въоръжение и техника 16,19 25 40 3 31 

21. 
Нанасяне на данни по извършения ремонт на 
въоръжението в индивидуалната му 
техническа документация 

20 20 30 2 24 

 

Изводи от анализа на резултатите от таблица 9:  
1) С използване на информационната система за управление документооборота 

се намалява чувствително времето за подготовка и обработка на документите  
2) Някои от дейностите в процеса на експлоатация на въоръжението и 

техниката не могат да се автоматизират и не променят своята продължителност. 
Използвайки метода на мрежовия график, процеса „текущ ремонт на 

въоръжение“ с посочен критичен път след въвеждане на ИС за управление на 
документооборота може да се представи във вида, показан на фиг. 26. 
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Фиг. 26. Мрежов график на процеса с посочен на него критичен път. 
 

Най–ранното време за свършване на работата е 1301 мин. (21,7 часа). 
Получените резултати по време от сравнението на моделите на процесите за 

управление на експлоатацията и ремонта на въоръжението и техниката преди и след 
използване на ИСУД (оптимизацията) са изобразени графично на фиг. 27. 
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Фиг. 27. Сравняване на двата модела преди и след използване на ИСУД  
 

При анализиране на резултата от количественото сравнение на двата модела, 
ясно се вижда, че времетраенето на оптимизирания модел е с приблизително 5,6 часа 
по-малко от първоначалния (действащия) модел. 

Някои от дейностите по подготовката и обработката на документи не влизат в 
критичния път, поради което не могат да повлияят съществено върху най-ранното 
време за свършване на работа. 

На фиг.28 са сравнени времената само за подготовка и обработка на 
документите (дейности 2, 3, 4, 9, 10, 12, 15). 

 

 

Фиг. 28. Сравняване на времената за обработка на документите преди и след 
използване на ИСУД  
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При анализиране на резултата от количественото сравнение на двата модела, 
ясно се вижда, че съотношението на времетраенето на двата модела преди и след 
оптимизацията е в съотношение приблизително 1:7 в полза на оптимизирания модел. 

 

Качествено сравнение по избрани предварително характеристики 
За нагледност избраните характеристики на моделите са представени във вид 

на таблица (таблица 10, страница 119 на дисертационния труд). С модел 1 е 
отъждествена системата за проучване преди оптимизацията, а с модел 2 след 
оптимизацията (с използване на ИСУД).  
 

Изводи към трета глава 
1. Използването на системния подход и DoDAF даде нужната методологична 

насоченост на изследването и позволи да се разработи архитектура на 
Информационна система за управление на документооборота в процеса на 
експлоатация и ремонт на въоръжението и техниката като система от системи.  

2. Предложената архитектура на информационна система, основана на 
Sharepoint Portal Server повишава ефективността на управление на експлоатация на 
въоръжението и техниката, като се осигуряват длъжностните лица с  навременна 
информация. Тя може да бъде развита и с възможности за събиране и обработка на 
цялостна и пълна информация за техническото състояние на въоръжението и 
техниката.  

3. Извършването на сравнителен анализ на двата модела на процеса на ремонта 
на въоръжението и техниката – действащия и този с използване на информационна 
система за управление на документооборота, става по две направления: количествено, 
изразено във времетраене и качествено, по предварително определени 
характеристики. Времетраенето на процеса с използване на ИСУД е по-малко с около 
5,6 часа (а ако се сравнят само дейностите по управление на документооборота то 
съотношението на времената с използване на ИСУД към времето без нея е 
приблизително 1:7).  
 

III. ИЗВОДИ и предложения за научни и научно-приложни приноси 
1. Общи изводи: 
На базата на направения аналитичен обзор и в резултат на изпълнение на 

задачите, поставени в настоящия дисертационен труд, могат да се направят следните 
общи изводи: 

1.1. В съществуващите стационарни информационни системи за логистика в 
Българската армия не се води автоматизиран отчет или ако се води е непълен на 
техническото състояние на въоръжението и техниката и рисковете, свързани с 
появата на възможни неизправности. Връзката им със системите за финансово-
счетоводно осигуряване е на основата на ръчно пренасяне на данни. В тях няма 
разработено автоматизирано приложение за управление на документооборота в 
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процеса на експлоатация на въоръжението. Полевите информационни системи не 
притежават възможности за водене и отчет на дейности по експлоатация на 
въоръжението; 

1.2. Информационното осигуряване /ИО/ на работата на щаба като цяло и това 
за управление на експлоатацията на въоръжението и техниката трябва да осигурява 
унифициран набор от услуги и функции във всяка функционална област в 
организирането на цикъла за командване и управление. Подобни системи използвани 
в НАТО са на основата на приложения на MS Office  (Еxcel и Access) и продукти за 
групова работа от рода на Microsoft SharePoint Portal Server. Специално разработените 
информационни системи за отчет на експлоатацията на въоръжението и техниката са 
скъпи. 

1.3. Описаните чрез използване на методите диаграма на последователностите 
и карта на процеса модели на процеса по текущия ремонт на въоръжението, показват 
голямата продължителност и тромавост на сега действащия модел. 

1.4. Предложеният алгоритъм на процеса на ремонт на въоръжението и 
техниката e основа за дефиниране на архитектура на информационна система за 
управление на документооборота и обработката на данни в процеса на експлоатация и 
ремонт на въоръжението и техниката. Той е адекватен, пълен и непротиворечив, което 
е доказано с  използването на методика за формално описание на взаимодействието, 
основана на апарата на Е-мрежите. Това позволява неговата практическа реализация. 

1.5. Съставянето на последователността и определяне на сроковете за 
изпълнение на дейностите на моделирания във вид на мрежови график процес на 
текущия ремонт на въоръжението и техниката, показва взаимната връзка между 
дейностите, тяхната логическа и технологическа последователност. Той е 
предпоставка за изчистване на модела от излишни или повтарящи се дейности и 
оптимизиране на процеса чрез подобряване на неговата организация и управление, 
намаляване на времето за извършване на всяка дейност и времето изразходвано за 
целия процес. 

1.6. Използването на системния подход и DoDAF даде нужната методологична 
насоченост на изследването и позволи да се разработи архитектура на 
Информационна система за управление на документооборота в процеса на 
експлоатация и ремонт на въоръжението и техниката като система от системи.  

1.7. Предложената архитектура на информационна система, основана на 
Sharepoint Portal Server повишава ефективността на управление на експлоатация на 
въоръжението и техниката, като се осигуряват длъжностните лица с  навременна 
информация. Това се доказа с извършения сравнителен анализ на двата модела на 
процеса на ремонта на въоръжението и техниката – действащия и този с използване 
на информационна система за управление на документооборота  по две направления: 
количествено, изразено във времетраене и качествено, по предварително определени 
характеристики. Времетраенето процеса с използване на ИСУД е по-малко с около 5,6 
часа (а ако се сравнят само дейностите по управление на документооборота то 



42 
 

съотношението на времената с използване на ИСУД към времето без нея е 
приблизително 1:7).  

 
2. Научноприложните приноси на дисертационния труд се изразяват в следното: 

2.1. На основата на анализ е разработена оригинална класификация на ИС за 
експлоатация на техниката (въоръженията) в зависимост от използваните програмни 
продукти, възможности за интеграция с продуктите на Microsoft, реализираните 
функционални възможности за управление на експлоатацията на техниката 
(въоръженията), възможности за използване на нови технологии (отдалечен 
мониторинг, дистанционно управление и др); 

2.2. Представен е модел на дейностите в процеса на експлоатация на 
въоръжението и техниката и е илюстриран с пример на основа на 122мм самоходна 
гаубица 2С-1 (оперативен изглед OV-5) 

2.3. Описан е модел на процеса на ремонт на въоръжението и техниката чрез 
диаграма на последователността на дейностите (flow chart), във вид на мрежов график 
и с цел анализиране на организацията и управлението е изготвена карта на процеса; 

2.4. Разработен е алгоритъм на процеса „текущ ремонт на въоръжение” и модел 
на дейностите, съдържащи се в него. Доказана е неговата адекватност, пълнота и 
непротиворечивост посредством методиката за моделиране и описание на процеси и 
формален модел с използване на апарата на Е-мрежите.  

2.5. Посредством мрежови график на процеса на текущия ремонт на 
въоръжението и техниката е обоснована възможността за неговото оптимизиране чрез 
подобряване на организацията и управлението му, намаляване на времето за 
извършване на всяка дейност и времето изразходвано за целия процес 

2.6. Представена е архитектура на информационна система за управление на 
документооборота в процеса на експлоатация и ремонт на въоръжението и техниката 
на основата на продукта за групова работа Microsoft SharePoint Portal в нейните три 
аспекта: оперативен, системен и технически. Определени са основните подсистеми на 
ИСУД, функциите и задачите, които трябва да изпълнява 

2.7. Доказана и апробирана е приложимостта на DoDAF като инструмент за 
изследване, моделиране и синтез на програмна система за управление на 
документооборота в процеса на експлоатацията и ремонта на въоръжението и 
техниката като са описани основни изгледи от оперативната, системната и техническа 
архитектура на информационна система за управление на документооборота в 
процеса на експлоатация и ремонт на въоръжението и техниката. 

 
3. Приложни приноси на дисертационния труд: 
3.1. Изготвена е сравнителна оценка  на ИС за управление на експлоатацията на 

въоръжението на Българската армия, НАТО и други организации и компании; 
3.2. Формулирани са основните функции на ИС за управление на 

експлоатацията и ремонта на въоръжението и техниката; 
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3.3. Представена е оценка на възможностите на новите информационни 
технологии (MS Project, SharePoint Portal Server, MS Office) за автоматизация на 
процеса на експлоатация на въоръжението и техниката и свързания с това 
документооборот  

3.4. Разработен е прототип на Информационна система за управление на 
документооборота в процеса на експлоатация и ремонт на въоръжението и техниката 
на основата на продукта за групова работа Microsoft SharePoint Portal; 

3.5. Извършен е сравнителен анализ на двата модела на процеса на ремонта на 
въоръжението и техниката – действащия и този с използване на информационна 
система за управление на документооборота по две направления: количествено, 
изразено във времетраене и качествено, по предварително определени 
характеристики. 
 

Натрупаният от проведените изследвания опит дава основание да се 
формулират като насока относно бъдещи изследвания и експериментална работа -
разширяване на обхвата и детайлността на: моделиране на архитектурата и 
реализацията на информационна система за  обработка на голяма по обем и пълна 
информация за техническо обслужване и ремонт на въоръжението и техниката, с 
което да осигури условия за осъществяване на непрекъснат контрол на този процес и 
бързо вземане на решение. Също така разработването и прилагането на 
регламентирани документи (шаблони) ще доведе до автоматизиране на ръчната 
работа и освобождаване на време и средства за решаване на други задачи. 

 
В заключение трябва да се отбележи, че умелото използване на 

информационните системи за управление на документооборота в процеса на 
техническото обслужване и ремонт е от решаващо значение за своевременния анализ 
на обстановката, вземане на решение от командирите и успешното управление на този 
процес.  
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