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Abstract: Today, businesses increasingly harder experiment new organizational models that are more consistent with a high degree of 
contemporary business environment. The concept of virtual enterprises is a model that successfully respond to changing market conditions. 
Object of this work are dynamic virtual organizations formed by independent actors. Scope of work is the management of virtual 
organizations, formed on the principles of collaborative entrepreneurship. The main goal that puts the work is the development of method for 
assessing the effectiveness of cooperation in the formation of virtual organizations, composed of independent stakeholders. 
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1. Увод 
През последните години се забелязва глобализиране на 

пазарите, породено от напредъка на информационни 
технологии и най-вече с широкото разпространение на 
Интернет. Това обстоятелство засилва конкурирането между 
бизнес организациите и налага нуждата от бързо адаптиране за 
удовлетворяване на пазарните изисквания. Вследствие на това 
бизнес организациите се стремят на реализират различни 
форми на сътрудничество със свои контрагенти с намерението 
да укрепят слабите си страни. Такива организации, които се 
кооперират и информационни системи сътрудничат чрез 
човешкия си капитал посредством информационни технологии 
са познати като базирани на сътрудничество бизнес мрежи [1]. 

Според Рийс [2] базираните на сътрудничество 
предприятия от мрежов тип могат да се групират в две основни 
категории: т.нар. „Разширени предприятия” и т.нар. 
„Виртуални предприятия”. Молер и кол. [3] определят 
разширените предприятия като логистични вериги (Supply 
Chain), а виртуалните предприятия – като виртуални 
организации (Virtual Organisation). 

Прейс [4] дефинира виртуалните организации като 
съчетание на бизнес обекти при които сътрудници и работни 
процеси от бизнес обектите интензивно си взаимодействат за 
извличане на взаимни ползи за всички страни. Рийс [2] счита, 
че виртуалните предприятия се могат да се определят  като 
общности без лидер, характеризиращи се с допълващи приноси 
на различните участници, при което един от тях играе ролята 
на координатор (главен контрактор). 

Поради бързото популяризиране на практиките за 
разширени и виртуални предприятия, ключова важност 
придобива изграждането на стабилни и надеждни системи за 
оценяване на организационната резултатност, които позволяват 
ефикасно и ефективно следене и оперативно управление на 
резултатността на разширени и виртуални предприятия. Това е 
и основна цел на настоящата работа.  

2. Оценяване на резултатност при бизнес 
мрежи  

Понастоящем само незначителна част от разработваните 
модели оценяват резултатността при бизнес мрежи от 
индустриални предприятия. Един от най-релевантните такива 
модели е моделът разработен от Билингер, Кюнер и Хооф [5], 
който представлява съчетание на балансирани регистрационни 
карти и SCOR модел. Показателите в SCOR модела се 
фокусират върху потоци от материали и продукти чрез 
оценяване на логистичната резултатност. Основната идея за 

използване на мрежови регистрационни карти е оперативно да 
се управляват логистичните мрежи за постигане на 
набелязаните цели чрез оценяване на управленските резултати 
[6]. Взети заедно показателите формират цялостно средство за 
оценяване на резултатността на логистични процеси. 

За оценяване на резултатността на бизнес мрежи Лесьор, 
Шоу и Чапман [7] въвеждат концепция за т.нар. „Мета 
резултатност”. Тя се представя чрез двудименсионен модел, 
който отчита аспектите „резултатност” и „справедливост” на 
бизнес мрежата. 

3. Прогностично оценяване на резултатност 
при бизнес мрежи 

Тенденциите за развитие при индустриални предприятия се 
променят понастоящем от дългосрочни партньорства между 
производители и доставчици към нестандартни форми на 
коопериране, базирани на специфични нужди на динамични 
клиентски поръчки [8]. Структурите от такива временни бизнес 
мрежи са познати като т.нар. „Виртуални организации” [9]. 
Продължителността на сътрудничеството при виртуални 
организации, изградени от независими партньори се 
ограничава от рамките на определени проекти и при следващ 
проект са налага изграждане на нова мрежа. 

Основна характеристика на мрежовото сътрудничество във 
виртуални екипи спрямо традиционните логистични вериги са 
кратките периоди за функциониране. 

Днес съществен управленски проблем при подготвителната 
фаза на изграждане на виртуални организации е дефинирането 
и конфигурирането на оптимално функциониращи 
колаборативни мрежи, които да са максимално резултатни при 
изпълнение на определени клиентски поръчки.  

Необходимо е да се постигне цялостно оптимизиране на 
цялата верига от бизнес процеси и ресурси. При устойчивите 
логистични вериги, базирани на дългосрочно сътрудничество 
такава оптимизация може да се извършва непрекъснато. 

При виртуални организации непрекъснати дългосрочни 
процеси на оптимизиране, базирани на ретроспективни оценки 
са невъзможни. Основна причина за това е динамичния 
характер на виртуалните организации, при които веригата от 
процеси и сътрудничещите си субекти са специално 
конфигурирани за определена клиентска поръчка. Възможно  
най-високата резултатност на една виртуална организация 
трябва да се осигури още при първата поръчка поради това че 
сътрудничеството е свързано със строго определена поръчка. 
Това означава, че изборът на партньори по време на 
подготвителната фаза от жизнения цикъл на една виртуална 
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организация определя резултатността по време на оперативната 
фаза. Това означава, че прогностичното оценяване на 
резултатността на планирана конфигурация на виртуална 
организация по време на подготвителната фаза е задача с 
ключово значение, която има силно въздействие върху 
възможностите на бъдещия междуорганизационен екип. При 
подготвителната фаза значим фактор е експертното изучаване 
на потенциалните партньори в бъдещата виртуална 
организация, с които да се създаде подходящ за конкретната 
клиентска поръчка екип и оценяването на способностите им да 
допринесат за максимално решаване на поставената задача.  

За създаването на системи за оценяване на резултатността 
при виртуални организации липсват подходи, които са 
способни да оценяват междуорганизационните процеси и които 
да пресмятат резултатността на бизнес мрежи [8]. Освен това 
динамичният характер на виртуалните организации не допуска 
оценяването на минали процеси като средство за стартиране на 
подобрения поради липсата на устойчивост на бизнес мрежите. 
При ограничавани във времето сътрудничества с цел 
изпълнение на определени клиентски поръчки е необходимо 
постигане на висока резултатност от самото начало. Това 
означава, че подходите за оценяване на резултатността трябва 
да са стартирани още във фазата на иницииране на бизнес 
мрежите за да се гарантира, че в оперативната фаза мрежите ще 
постигат резултати по най-добър начин. Средата, при която 
възможните участници в планирани бизнес мрежи са 
идентифицирани и избирани от набор от възможни партньори 
(позната като т.нар. „Генеративна среда”) не е развита 
достатъчно и затова все още се ползва подхода за оценяване на 
резултатността [9].  

Създаването на всеки продукт изисква специфична верига 
от бизнес процеси, т.е. специфично съчетание от процеси. В 
рамките на една виртуална организация съществуват 
множество налични изпълнители на процеси, което е 
предпоставка за създаване на множество варианти на веригата 
от бизнес процеси от гледна точка на ангажирани партньори. 
Основната задача при подготвителната фаза за реализиране на 
базирана на сътрудничество дейност е определянето на 
съчетанието и разнообразието от процеси за генериране на 
стойност, които да доведат до възможно най-висока 
резултатност.  

За гарантиране на най-резултатна бизнес мрежа е 
необходимо да се предвиди резултатността на планираната 
бизнес мрежа. Поради временността на мрежата 
традиционните процеси за непрекъснато усъвършенстване на 
бизнес процеси не са приложими. Трябва да се гарантира, че 
замислената виртуална организация представлява най-добрата 
селекция от генеративната среда. За да се реагира гъвкаво и с 
най-високо качество на клиентските заявки трябва да се 
прилагат методи за подпомагане на вземането на решения при 
иницииращата фаза на виртуалната организация.  

Понастоящем действащите подходи за оценяване на 
резултатността не подпомагат извършването на прогностично 
оценяване на резултатността. При извършване на прогностично 
оценяване на резултатността на виртуални организации е 
необходимо създаването на обща за всички участници във 
виртуална организация методология. Това изисква отчитане на 
следните аспекти: 

- Използване на един и същ модел на процеси при всички 
партньори във виртуалната организация за осъществяване 
на моделиране на разпределени процесни вериги. 

- Дефиниране на общи набори от ключови показатели за 
резултатност за гарантиране на съвместимост между 
партньорите. 

- На основния контрактор, който сформира виртуалния 
екип, трябва да се осигури достъп до данни за 
резултатността на всички потенциални партньори. 

- Разработване на методология за подпомагане на търсенето 
на оптимален виртуален екип. 

4. Модел на система за оценяване на 
резултатността  

Представеният в работата модел за оценяване на 
резултатността при виртуални предприятия предоставя 
необходимите методи и техники за оценяване на текущия 
статус на организациите и механизъм за преход към концепция 
за виртуално предприятие.  

От извършения задълбочен литературен обзор може да се 
заключи, че днес са необходими методи, системи и процедури, 
които да регламентират процеса на управление на 
резултатността в условия на бизнес сътрудничества, като се 
отчитат и социалните аспекти на партнирането в единен 
интегриран подход. Предлаганият от автора модел отчита тези 
характеристики и е развитие на модела на Алфаро и кол. [10], 
който включва три етапа: дефиниране на стратегически модел; 
дефиниране на структура от процеси; мониторинг.  

В структурата на модела ясно се разграничават две нива: 
мрежово и бизнес ниво. При формиране на виртуални 
организации мрежовото ниво се формира от интегриране на 
няколко предприятия (или бизнес единици), принадлежащи 
към различни логистични вериги, а бизнес нивото се формира 
от бизнес процесите във всяко от ангажираните предприятия. 

Моделът има две дименсии – вертикална и хоризонтална. 
Вертикалното измерение дефинира компонентите на системата 
за оценяване на резултатността: цели, задачи, стратегии, 
планове, политики, критични фактори за успех и производни 
ключови показатели за резултатност на двете нива. 
Хоризонталното измерение обхваща четири различни гледни 
точки, които следва да се вземат под внимание при дефиниране 
на компонентите на системата за оценяване на резултатността: 
организация; ресурси; информация; функционалност.  

На мрежово ниво основна задача е описанието на 
резултати, които замислената виртуална организация цели да 
постигне в бъдеще. След това трябва да се разработи стратегия, 
която описва начина за извършване на дейностите и процесите 
на замислената виртуална организация и управлението на 
ресурсите на виртуалната организация за достигане на 
поставените цели. Критичните фактори за успех са онези 
фактори, които гарантират чрез следене и реализация успеха на 
виртуалната организация. Те се формират чрез обединяване на 
измерими цели и стратегии. След дефиниране на целите, 
стратегиите и критичните фактори за успех се дефинират 
ключови показатели за резултатност, които са заключителната 
и оперативна част от системата за оценяване на резултатността.  

На бизнес ниво ключовите показатели за резултативност 
оценяват най-значимите състояния на организациите, които 
имат намерение да се интегрират във виртуални предприятия. 
Чрез тях се оценява и управлява оперативно текущото 
състояние, желаното състояние, траекторията за преход от 
текущо в желано състояние и качеството на получаваните 
резултати. Когато се извършва предварително дефиниране на 
компонентите на системи за оценяване на резултатността, е 
необходимо да се вземат под внимание следните фактори и 
гледни точки: функционалност; информация; ресурси; 
организация.  

Целта на разработения модел е да се обхванат всички 
подлежащи на оценка и анализ аспекти на едно виртуално 
предприятие от тези четири гледни точки.  

В резултат на литературния обзор бе констатирано, че една 
от основните задачи, свързани със създаване на стабилна и 
надеждна система за оценяване на резултатността при 
виртуални предприятия, която да насърчава постигането на 
състояние на съгласуваност, е равнопоставеността между 
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партньорите. За да се постигне такава степен на съгласуваност 
между различните нива (бизнес и мрежово), както и между 
различните партньори, които формират бизнес мрежата от най-
съществено значение, е системата за оценяване на 
резултатността ясно да отчита връзките между всички свои 
компоненти. Само тогава ще е възможно недвусмислено 
следене и оперативно управление на всички компоненти на 
системата. За решаване на тази задача системата трябва да 
предоставя методи за ясно проследяване от ключовите 
показатели за резултатност до висшестоящите цели от които 
произтичат ключовите показатели за резултатност. 

Създаването на предлаганата система за оценяване на 
резултатността при реализиране на бизнес сътрудничества 
започва с разработване на стратегически подход за адекватно 
интерпретиране и реализиране на практика. Стартова точка за 
създаване на предлаганата система за оценяване на 
резултатността при реализиране на бизнес сътрудничества е 
дефинирането на стратегически модел (Етап 1). По-конкретно, 
разработването на стратегически модел трябва да включва 
всички елементи на резултатността (концептуално планиране – 
мисия и визия; изисквания на заинтересовани субекти; 
тактически цели; стратегии; ключови фактори за успех; 
ключови показатели за резултатност. Всички тези елементи са 
дефинирани в четири аспекта на резултатността [11]: финансов; 
потребителски; процесен; познавателен. Тези гледни точки 
спомагат за структуриране на процеса за оценяване на 
резултатността на базата на причинно следствени връзки.  

В разработения модел, освен гореспоменатите четири 
аспекта, е въведен пети аспект - „Управление на 
взаимоотношенията на сътрудничество”, който отчита 
социалната гледна точка на сътрудничеството. Този аспект 
допълва другите четири аспекта, тъй като отчита културата на 
сътрудничество като средство за създаване на атмосфера за 
проява на четирите основни аспекта. Този аспект включва 
структура от цели, стратегии, ключови фактори за успех и 
ключови показатели за резултатност, които са свързани с 
характеристики като: атрибути на взаимовръзките (доверие, 
ангажираност, коопериране и др.); комуникационно поведение 
(процес на обмен на информация); средства за разрешаване на 
конфликти.  

5 Модел на система  за прогнозно оценяване 
на резултатността 

Разработеният модел на система за прогнозно оценяване на 
резултатността  се базира на допускането, че процесите на 
отделните участници в една виртуална организация са 
относително стабилни. Процесната верига във виртуалната 
организация е композирана чрез съчетаване и интегриране на 
такива относително стабилни процеси. Устойчивостта на 
отделните процеси, които са обекти в процесната верига 
позволява да се разработи подход за оценяване на 
резултатността, базиран на централизирана база данни и два 
основни модула:  

- Модул за следене на бизнес процесите на 
потенциалните участници във виртуалната организация; 

- Модул за конфигуриране на варианти на виртуалната 
организация  

Централизираната база данни е Уеб базирана и съхранява 
данни за резултатността, които се пресмятат от модула за 
следене на бизнес процесите и ги предоставя на модула за 
конфигуриране на варианти на виртуалната организация, чрез 
който се симулират варианти на процесната верига. Модулът за 
следене на бизнес процесите на потенциалните участници във 
виртуалната организация подпомага оценяването на процесите 
на всяка бизнес организация, която потенциално ще участва 
във виртуалната организация и предоставя нужните данни на 
модула за конфигуриране на варианти на виртуалната 

организация. Модулът за конфигуриране на варианти на 
виртуалната организация включва средство за планиране на 
процеси, с помощта на което се моделира процесната верига. 
Чрез проектирането и сравнението на възможни варианти на 
резултатност модулът за планиране предоставя на виртуалния 
екип възможност за постигане на възможно най-висока 
резултатност.  

6. Заключение 
Съществуващите подходи за оценяване на резултатността 

се основават на традиционното схващане за логистични вериги 
и не вземат под внимание нарастващото влияние на 
виртуалните организации , които изискват 
междуорганизационен фокус на оценката на резултатността. 

Настоящата работа накратко описва наличните в момента 
модели за оценяване на резултатността на виртуални 
предприятия. Идентифицирани са разминаванията на тези 
модели с изискванията на бизнес мрежите. Предложен е модел 
за преодоляване на тези разминавания и за реализиране на 
система за оценяване на резултатността на виртуални 
предприятия. Описани са  основните елементи и 
функционалности на модела и ползите, които може да донесе 
реализирането му на практика.  
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