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Abstract: Determining the cost of the product is the foundation of any offer. It is expensive and responsible activity performed by highly 
qualified specialists. There is an increased risk of large inaccuracies when the deadlines are small. The publication examines approach to 
quickly calculate the cost based on the application of group techology processes. 
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1. Въведение  
Възможно най-точното пресмятане на технологичната 

себестойност за дадено машиностроително изделие (детайл) е 
основно изискване с цел осигуряване на минимален риск от 
допускане на груба грешка при разработването на оферта по 
задание на възложител за това изделие. Следователно това е 
една изключително отговорна дейност. Познатите методики за 
пресмятане на себестойността се базират на цялостно 
разработена за целта технология за изработване на изделието, а 
това е доста трудоемко и ангажиращо висококвалифицирани 
специалисти. Когато пресмятането на технологичната 
себестойност трябва да се изпълни в малки срокове за 
условията на широко номенклатурно дребно- и средносерийно 
производство задачата е още по-трудна.  

2. Изложение  
Система за пресмятане на себестойността 
Същественото в предлагания чрез настоящата публикация 

подход е да се използва натрупания технологичен опит в 
условията на конкретно машиностроително производство и 
производствени условия. За целта е необходимо чрез 
унификация и систематизация на вече разработените 
технологични процеси, да се приложи т.нар. групов подход. 
Последователността от дейности в този процес всъщност 
представлява един алгоритъм, който включва следните основни 
стъпки: 

1. Анализ на конструктивните особености на изделията. 
Източник е архивът с конструктурска документация. 

2. Прилагане на систематизация. Анализ на 
технологичните особености на изделията и на 
известните въведени технологии в предприятието  

3. (производството).  Източник е технологичната 
документация за разработени технологични процеси. 

4. Класификация и групиране на изделията (детайлите) 
по елементарни повърхнини, а от там по елементарни 
процеси (преходи) и избиране представител, който да 

играе ролята на т.нар. комплексно изделие или 
създаване на въображаемо (условно) такова. 

5. Разработване на групов технологичен процес за 
комплексното изделие. 

6. Пресмятане на технологичната себестойност на 
комплексното изделие. 

7. Създаване на математичен модел. Привеждане на 
себестойността към безразмерна велична (единица). 
Определяне на относителния дял (чрез коефициенти) 
и значимост на отделните компоненти, формиращи 
себестойността. 

8. Пресмятане на себестойността на конкретно изделие с 
помощта на модела и с корекции на коефициентите на 
относителните дялове на отделните компоненти за 
отчитане на конкретнте му особености при 
установени съществени конструктивни и 
количествени разлики спрямо комплексното. 

 
Важна особеност в предлагания подход е възможността 

част от стъпките да бъдат автоматизирани, което е съществена 
предпоставка за увеличаване на производителността и 
надеждността на получения резултат, поради ограничаване 
значимостта на субективното влияние. На този етап за целта е 
подходящо и достатъчно използването на WordExel. 

Разработеният подход и алгоритъм може да се поясни с 
разглеждането на конкретен пример, базиран на 
производствената програма на фирма СПАРКИ – Русе АД.  

Въз основа на анализите и изпълняването на инструкциите 
в точки 1 и 2 от алгоритъма, описан по-горе значителна част от 
изделията, изработвани във фирмата могат да се обединят в 
различни групи. Някои от тях (стрели на автокранове, колони и 
рами) са представени в [1,3].  За разглеждания пример 
вниманието е насочено към друга група изделия. Това са т.нар. 
„Кутии“, включващи седем представителя от тип „Среден 
размер“ (фиг.1). С цел улесняване визуалния анализ на 
изделията от групата при избирането (съставянето) на 
комплексно изделие с помощта на SolidWorks е направено 
„разглобяване“ на всеки представител на съставните му 
детайли по начин, аналогичен на показания на фиг.3, който 
може да се приеме и за монтажна схема. 
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Списъкът (колона А) на всички възможни конструктивни 
елементи (детайли) от всичките седем изделия (колони С,…I) 
може да се види в специално съставената таблица с WordExel 
(фиг.2), която е разновидност на т.нар. матрица на групиране 
[2]. В таблицата с червен цвят са маркирани някои от клетките. 
Това са всъщност елементите, които следва да се „вградят“ в 
комплексното изделие. Така създаденото комплексно изделие 
(фиг.3) съдържа в себе си детайли, които могат да бъдат 
открити в поне един представител на групата.  

 

Самото комплексно изделие е показано на фиг.3 в 
разглобен вид на всичките му съставни детайли под формата на 
монтажна схема, а също и в триизмерно изображение. С 
помощта на WordExel се създава група таблици (страници) в 
един общ документ. Те имат следното съдържание: За всеки от 
детайлите, който е елемент на комплексното изделие се 

разработва съответен технологичен маршрут до операция 
сглобяване. Тук се пресмятат, въз основа на фирмени 
нормативи, времената на всяка операция, включващи 
машинното и подготвително – заключителното време. 

На отделна страница се изчисляват основните разходи, 
включващи следните компоненти: Материали; Труд, включващ 
и амортизациите, Разходи за електроенергия. 

При получаване от евентуален клиент на заявка - искане за 
оферта на изделие (или още оферирано изделие – ОИ), 
попадащо в групата на изделия тип „Кутии среден размер”, се 
използва комплексното изделие (КИ), създадено предварително 
и онагледено с монтажната схема на фиг3. 

Монтажната схема е предвидено и следва да се използва за 
да подпомогне по-лесното определяне на приликите и 
разликите между изделието в заданието и КИ, т.е. на 
аналогичните детайли и на т.нар. подсборки от изделието в 
заданието и КИ. Степента на съответствие, при тези 
обстоятелства, се налага да бъде определяна субективно 
(експертно) процентно спрямо аналогичния елемент от 
комплексното изделие. Това се отразява числено със съответен 
процент на специално подготвената за целта страница в колона 
„Процент на аналогия” от таблицата (фиг.4) на същия 
документ.  

Фиг4. Задаване  процента на аналогия спрямо КИ и броя на 
детайлите, участващи  в ОИ 

Разбираемо е, че в случая точността, с която се определя 
степента на съответствие зависи силно от нивото 
(квалификацията) на експерта и от моментните субективни и 
обективни обстоятелства, свързани с неговото психо-
емоционално и физическо състояние и концентрация. 

 
Фиг.3 Комплексно изделие на група кутии среден размер 

 
Фиг.2 Матрица на детайлите 

  

  

  

 

 

Фиг.1 Кутии среден размер (триизмерен вид) 
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Използването на монтажната схема цели да се облекчи именно 
този етап и намали тази зависимост. Визуалният анализ и 
оценка на сложността на даден детайл, елемент на изделието 
така става по-лесен, защото той се състои от много по-малък 
брой повърхнини в сравнение с цялостното изделие, на което е 
съставна част. В тази колона се записва 0% тогава, когато 
детайлът от комплексното изделие няма аналог в оферираното 
изделие. В отделна колона е предвидено да се отразява 
количеството (бройката), с която участва в изделието всеки 
разглеждан детайл. В същата таблица се записва и серията на 
ОИ при евентуални поръчки. 

След попълване на двете предвидени колони за брой на 
детайлите и степен на аналогия следващите етапи се 
изпълняват автоматично.  Това се отнася и за технологичния 
маршрут, част от който за конкретно изделие може да се види 
на фиг.5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.5 Работен технологичен маршрут на ОИ 

На тази страница се получава и резултаттът от 
изчисляването на основни  съставни на сумарното време.  

Получените времена се използват за остойностяване при 
пресмятане на разходите за електроенергия, амортизации на 
технологичното оборудване и работна заплата . 

Фиг.6 Пресмятане на основни разходи за ОИ 

Обобщените разходи за труд и ток са показани в таблица на 
страницата „Труд и ток за оферираното изделие” (фиг.6). 
Възможността за попълване на данни в тази таблица са в 
колони „Цена на електроенергията лв/kW” и „Средна часова 
ставка  лв/час”. Крайните разходи за труд и ток са на 
последният ред от таблицата 

3. Заключение  
При определени производствени условия, когато е 

възможно прилагането на групиране и въвеждане на 
комплексно изделие става възможно, на базата на разработения 
за него групов технологичен марщрут да се осъществи 
частично автоматизирано пресмятане с цел определяне на 
елементи от технологичната себестойност на конкретно 
изделие.  

Използването на монтажните схеми на комплексното 
изделие и на оферираното позволява по-лесното и точно 
определяне на степента на аналогия между тях. 

Прилагането на групов подход е предпоставка за 
намаляване на времето, което е необходимо за пресмятане на 
технологичната себестойност. 
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