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Abstract: Spare parts are required to maintain durable goods, agricultural and transport equipment, industrial 

machinery and equipment, often requiring high investment and significantly influencing production systems. The large 
number of different items and low demand compounds spare parts management. This article presents a literary review 
of spare parts management and control in one place that covers both management techniques and control solutions at 
the various stages of the product lifecycle. Overall, the literature review identifies the following options for managing 
spare parts management: criteria for deciding whether to store or not the item, how much to order for a determined 
period of time, integrating forecasting patterns for demand, and controlling spare parts and conclusions of the 
literature review. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Резервните части са машини части, които могат да бъдат сменяеми елементи, инстру-

менти, оборудване и подкрепящи възли и агрегати, необходими за поддържане на надежд-
ността на машините на желаното ниво на живота. Cedervall & Hilmertz, (2013), твъдят, че 
старите машини може да се разглобяват и части от тях може да се използват като резервни 
елементи. Те се наричат "повторно използвани резервни части", те ще намалят разходите за 
закупуването на нови резервни части. Според Mehrotra et al. (2001) инвентарът на резервните 
части обикновено представлява 5-10 % от инвестицията на дадена организация. 

Cardamone (1996) посочва главната цел на контрол на резервните части (инвентарния 
контрол) е да поддържа ниво, което може да позволява търсенето при различни обстоятелст-
ва на пазарната ситуация. Според добре известната философия на LEAN, резервнитев части и 
материали зъдържани като резерва се смята за загуба. Повече от компаниите, които следваха 
философията на LEAN, осъзнават недостатъците на огромните необходими материали, при 
които парите, инвестирани в резервни части и материали, могат да бъдат инвестирани в по-
важни необходими изделия. Също така е скъпо да се съхранява голямо количество части и 
материали, където тези части се нуждаят от място, контрол, обработка и т.н., които фирмите 
могат да спестяват, като резервират само необходимите части. 

                                                 
8 Докладът е представен на паралелна сесия на 27 октомври 2016 с оригинално заглавие на български 

език: АНАЛИЗ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ ПРИ ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И 
АВТОТРАКТОРНА ТЕХНИКА 
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Dennis (2002) обясни, че LEAN мислене за инвентара е свързан с съхраняването на необ-
ходимите суровини и части. Компаниите трябва да следят тенденцията на пазара. За доставяне 
на ризервни части трябва да използват "push" система вместо "pull", което ще спести разхода за 
зъдържане на резервните части. Освен това, използването на 5S техника ще помога да се опре-
делят ненужните части и материали в складовете. Поддържането на добра система за съхраня-
ване и непрекъснат контрол ще показва частите, които са съхранявани дълго време, и ще пре-
дотвратят ненужните поръчки, също така помага да се проследи използването на части, което 
позволява промяна на количеството поръчки, за да отговаря точно на нуждите. 

Според Coetzee (2004) резервните части се считат за животворната кръв за отдела на 
поддържането. Необходимо е да се борави внимателно и ефективно, като се купуват само 
необходимите количество с подходящото качество в подходящото време и като се има пред-
вид ограничението на разходите. Организацията на поддържането е зависим от мениджмънта 
на резервните части. Отделът за поддържането се нуждае от добра организиция на запаси от 
резервни части. Количеството и времето на поръчката се считат за една от важните задачи в 
управлението. От гледна точка на количеството на поръчените часто поръчването на малко 
коичество поскъпява купупката, от друга страна покупката на големи количества ще доведе 
до ниска цена на единица, но цената на инвентара ще се увеличи, когато има много резервни 
части на склад в предпрятието. Най-доброто е да се постигне баланс между цената на едини-
ца и разходите за съхранение. От друг ъгъл запасите зависят от инвестицията, която компа-
нията желае да направи, за да постигне желаната наличност, при която повече видове резер-
вни части довеждат до по – голяма сигурност и стабилност през времето за поддържане. 

Целта на тази статия е да се анализират различните метод на управление на резервните 
части и тяхната приложимост за управление на резервнитвените части за земеделска и тран-
спортна техника. За удобство на управлението се анализират следните: клацификация на ри-
зевните части, методите за прогнозирането на резервните части, методите на тяхното опти-
мизиране. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Управлението на резервните части 
Управлението на инвентара като резервните части е взискателно и разнообразно, пора-

ди непостоянни и случайни модели на търсене. При прогнозиране на търсенето на резревни-
те части, необходими за производството се извършва с помощта на съвременни системи за 
планиране на ресурси (ERP), прогнозирането на търсенето на резервни части често пада вър-
ху рамената на експертите по поддържането. Управлението на резервни части може да се 
разглежда като меч с две остриета, а компаниите не искат да обвързват парите с големи запа-
си, но в същото време се желаят високи нива на обслужване. Bacchetti и Saccani (2012) пред-
лагат подход за вземане на решения в четири стъпки за разработване и управление на запаси-
те от резервни части, който е представен на фиг. 1 по-долу. 

 
За разлика от модела на Cavalieri, в този модел се очаква част от кодирането вече да се 

извърши. Cavalieri подчертава колко важно е кодирането на продуктите и предлага да бъде 
включена поне информация за техническите подробности, физическото местоположение и 
доставчика (Cavalieri 2008, p. 381).  

Когато цените и количествата на търсенето са известни, може да се установи политика 
за управление на запасите. Тъй като резервните части имат различни характеристики по от-

Класификация на 
резервните части 

Прогнозиране 
на нуждата 

Мениджмънта 
на инвентара 

Анализиране на 
изпълнението 

Фиг.1. Четири стъпки за вземане на решение при мениджмънта на резервните части 
(Bacchetti & Saccani 2012, p. 733) 



PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 1.1. 
 

111 

ношение на критичност, време за доставка и цена, могат да се установят различни политики 
за всяка от частите. Правилата за натрупване могат да варират в зависимост от моделите на 
предлагане. Последната стъпка за разработване на управление на инвентара включва тества-
не и валидиране на постигнатите резултати и евентуални корекции могат да бъдат извърше-
ни по време на тази фаза. 

Мениджмънта на резервните части при земеделската и транспортна техника 
Характера на използването на земеделската таеника съществено се различава от индус-

триуалните обурудвания. Техниката сеизползва сизонно и една и съща техника се използва 
за различни операции в съчестание със съответните работни органи. Тази особенст и важ-
ността на отделните машини са съответниясезон прави управлението на резервните части не 
ритмичен и обикновено трудно предвидим. Освен това разнообразието на модела и стратеги-
ята на поддържането съществено вляее върху управлението на резервните части. Същото се 
отнасия за транспортната техника която по своя характер на използване е различно т.е. нато-
варването на транспортната техника се очаква да бъде през цалата година. Необходимо е 
изучаването на пазара и потребностите на резервните части в тази сфера на бизнеса и да се 
намери закономерността с научен попдход. В тази статия се разглеждат осново полагащите 
въпроси свързани с управление на резервните части, които са: класификацията на резервните 
части и прогнозиране търсенето на резервните части 

Анализ на класификацията на резервните части 
Целта на класификацията на резервните чассти е анализирането на белезите за класи-

фикацията и определияне на различните моделои за класификация. Резервните части се из-
ползват в индустрията за производсто на нови изделия и за поддържане работоспособността 
на съществуващи съоръжения и системи. 

Резервните части могат да бъдат групиране на две основни групи: ремонтируеми и не-
ремонтируеми. Ремонтируемите от своя страна се разделият на три групи те са: възстановяе-
ми, не възстановяеми и единични Kimmo Kansanoja, 2016. 

Не ремонтируемите части могат да се разглеждат като консумативи и при първи отказ 
те се бракуват и сменят с резервен елемент. 

Обикновено както резервните части така и частите за производство на нови изделия се 
произвеждат с едни и същи оборудвания на заводите производители. Обикновено резервните 
части за поддържане работоспособността на съоръженията са по-малко търсене от колкото за 
производството на новите изделия когато изделията са търсени на пазара. Следователно ме-
ниджърите на инвентарите трябва да прогнозират нуждата от резервните части с голяма точ-
ност. Класификацията на резервните части би била една от възможностите за контролиране 
на вариращи количества от различни резервни части с ниски и променливи темпове на тър-
сене (Molenaers et al., 2011, стр. 570). Друг аспект, който е необходим, за да се вземе предвид, 
е жизнения цикъл на изделието. Животът на производствените изделия често е по-кратък, 
отколкото при изделията за услуги. Fortuin и Martin разграничават три фази от жизнения ци-
къл на резервните части за поддържане на работоспособността на съоръженията. Те са: 

1. Началната фаза: фазата, в която оборудването и системите са въведени на пазара. 
Тъй като компонентите, използвани в системата, са нови, няма налични исторически данни 
за търсенето; 

2. Нормалната фаза: фазата, в която оборудването е достигнало стабилно състояние и 
се събират малко информация за търсенето и други технически въпроси и 

3. Последната фаза: в последната фаза производството спира, но използването на из-
делието продължава. По време на тази фаза отговорните лица обикновено поставят оконча-
телни поръчки за резервните части. 

Тъй като бизнесът за резервните части се счита за печеливш за компаниите, важно е да 
се класифицират и прегледат резервните части, за да могат да управляват ефективно коли-
чествените нива на резервните части. Много научни изследвания могат да бъдат намерени по 
отношение на различни модели на класификация в производствени среди, но не толкова в 
средите на резервните части (Bacchetti et al., 2011, p 722). Моделите за класификации могат 
да бъдат разделени на количествени (например ABC или Парето и FSN, F – Fast moving, S – 
Slow moving, N – Non-moving), качествени, например VED (vital - V, essential - E and desirable 
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- D) или тяхната комбинация, като процес на аналитична йерархия (Analytic hierarchy process) 
(Cavalieri et al., 2008, p. 383). Освен това, тези модели се основават или на математически 
модели, или на подходи за класификация. Математическите модели са изградени въз основа 
на линейно програмиране, динамично програмиране или симулация и са предназначени за 
оптимизиране на оборота на резервните части по отношение на количествата на поръчките и 
запасите за безопасност. Недостатъкът на тези модели е сложността или неудобството за из-
ползването в реалния живот на резервните части. Инструментите, основани на класификаци-
онния подход, се използват широко в компании, работещи в промишления сектор. Обикно-
вено компаниите са изградили своите класификационни инструменти около модела за анализ 
ABC (Pareto analysis), благодарение на неговата лекота на внедряване и удобство за потреби-
теля. Този подход позволява на компаниите да оптимизират своите нива на инвентара, за да 
избегнат свръх големите количества резервни части и съответно тяхното натрупване в скла-
довете. Недостатъкът на много модели за класификация е, че те не вземат под внимание дру-
гите характеристики, като например жизнения цикъл, броя на доставчиците или унифицира-
ните части. (Braglia et al., 2004, p. 55-56) 

ABC (Парето) анализ: Най-често срещаният метод за класификация на резервните час-
ти е т. нар. Количествен метод за класиране на годишният разход (ABC или Парето - анализ). 
Първоначално е изобретен от General Electric през 50-те години на миналия век (Guvenir and 
Erel 1998, p. 29). Оригиналният АВС-анализ използва само един критерий за отделяне на час-
ти един от друг. При ABC анализа могат да бъдат създадени три групи, които се основават на 
годишнте разходи, годишното търсене или единичната цена. 

 
Таблица 1. ABC анализ (Chen et al. 2008, p. 36) 

Клас Сумарно закупени части % Сумарни разходи за закупените части % 
A 10 70 
B 20 20 
C 70 10 

 
Резервните части, които представляват 10% от инвентара, но представляват 70% от об-

щите разходи, принадлежат към група А. Частите които представляват 20 % от инвентара, но 
представляват 20 % от общите разходи, принадлежат към група B. Най-слабо представящите 
се части, които формират 70 % от инвентара, но създават само 10 % от разходите, принадле-
жащи към група С. таб.1 и фиг.2 по-долу илюстрират процеса на групиране въз основа на 
ABC-анализ. (Chen et al., 2008, p. 35-36) 

 

 
 

Фиг.2 Графично представяне на ABC-анаиз (Vrat, 2014, p. 41) 
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ABC анализ може да се приложи за класифициране на хомогенни резервни части нат-
рупено в големи количество. Резервните части могат да бъдат групирани въз основа на раз-
хода на използваните части, както е показано на фиг.3.  

 

  Критичност 
 A B C 

Го
ди
ш
ен

 р
аз
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B 
 

X 
 

C 
  

X 

Фиг.3 Много критериална ABC класификация (Flores et al. 1992, p 73) 

 
Друга ситуация, при която анализът на ABC ще се нуждае от повече критерии за кла-

сифициране, е свързан с времето за доставка. Компанията може да е класифицирала някои 
части в група В. Строгите процедури за митническо освобождаване в производствената 
страна обаче правят частта критична, тъй като е спешно необходима, за да може производст-
вената инсталация да възстанови функционалността. Ако времето за доставка би било един 
от критериите за класифициране, частта би получила повече внимание. (Flores et al., 1992, p. 
71) 

Както се вижда, класификационните модели, използващи само един критерий, може да 
не са най-подходящият модел за класифициране на хетерогенни резервни части и следова-
телно не дават точни резултати в реалния живот (Guvenir and Erel 1998, p. 29). Следователно, 
Flores и Whybark предлагат ABC класификационен модел с множество критерии. В този мо-
дел Flores и Whybark предложили да се вземе предвид един или повече критерии като заме-
няемост, остарялост, критичност, време за доставка, съвместимост и/ или ремонт. Въпреки че 
било споменато, че броят на критериите за класификация не трябва да надвишава три, защо-
то в противен случай моделът става твърде труден за работа на практика. 

С ного критерия ABC класификация е възможно да се създадат различни категории ре-
зервни части и да се прилагат по-различни правила към тях. На фиг.3 по-долу е показан, че 
могат да бъдат създадени различни групи като AB, AC, BA, BC, CA и CB. Предпрятията мо-
же да прилагат различни видове класификационни модели в зависимост от това дали става 
въпрос за продажба, складиране или поддържане. Flores и Whybark показват, че някои ком-
пании са постигнали спестявания и намаляване на сроковете за доставка чрез прилагане на 
прости многокритериален модели за анализ (Flores et al., 1992, p. 74). 

VED analysis: Анализът на VED е бил общ инструмент за целите на класификацията на ре-
зервните части. Анализът на VED разделя резервните части на три различни групи въз основа на 
тяхната критичност. Групите се наричат Vitel - жизненоважни, Essential - съществени и Desirable 
- желани, оттук и името, VED. 

- Жизненоважни части: могат да се очакват тежки загуби и прекъсване поради липса на 
резервна част; 

- Съществени части: могат да се очакват средни загуби и намалена производителност по-
ради липса на резервните части и 

- Желани части: малки загуби, няма ефект върху производителността поради липса тези 
резервни части (Botter et al., 2000, p. 662) 

Моделът на VED анализ е лесен за прилагане в практиката, тъй като класификацията се ос-
новава на експертна оценка, но до известна степен се чувства субективна (Bacchetti et al., 2012, p 
723). Експертите могат да бъдат от различни функции като отдели по управление на материали, 
контрол на качеството и инженери на поддържането. Макар че оценката се извършва от опитни 
работници, все пак може да има вариации и различни мнения относно някои критични фактори 
за резервните части. Поради това се предполага, че трябва да се вземат предвид повече фактори, 
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макар, че събирането на такива данни може да е проблематично. Критериите като проблеми с 
качеството, производствени загуби, аспекти на околната среда и безопасността се предлагат да 
бъдат взети под внимание от някои научни изследвания (Roda et al., 2014, p. 532). 

Различни преобразувания на модела на VED анализ се предлагат поради лесната приложи-
мост на моделите. Botter и Fortuin предлагат двумерен модел, при който резервните части се кла-
сифицират с модели за анализ VED и FSN. FSN (Fast, Slow и Non-moving, съответно бърза, бавна 
и недвижеща) анализа разделя резервните части на три категории въз основа на тяхното търсене 
(Botter et al., 2000, 664). Bosnjakovic предлага тримерен модел, при който използваните модели за 
класификация са: ABC, VED и FSN. Тъй като съществуват множество варианти за критерий за 
критичност, Bosnjakovic използва дърво за решенияб (decision tree) с VED-подход, за да определи 
критичността за всеки от резервните части (Bosnjakovic 2010, p. 502). Фиг.4 илюстрира трииз-
мерния подход на VED-анализ, при който компонентите са групирани въз основа на критичност-
та на оборудването, логистичните характеристики и вероятността за отказ. 

 

 
 
Аналитично йерархичен анализ (AHP-analysis). Аналитичният йерархичен процес 

(AHP) е систематична процедура, използвана за класификация на резервните части, която 
може да използва както качествени, така и количествени критерии за класификация. AHP е 
разработена от Thomas Saaty през 70-те години и се използва за подпомагане на вземането на 
решения при сложни проблеми. Моделът се формира чрез композиране на различни методи 
за вземане на решения. Методи като двойно сравнение, йерархично моделиране и математи-
чески вектори могат да бъдат използвани в АНP-анализ (Marquez 2007, p. 116). Моделът за 
класифициране с множество атрибути е създаден, за да преодолее проблемите, свързани с 
ограничаването, с които се сблъскват едностранни или двумерни класификационни методи 
като ABC анализ. Petrovic (1992) предложи модел с множество атрибути, при който се разг-
леждат седем критерия като наличието на необходимата система, необходимстта, цената, 
размерите и тежестта на частите, пазарната наличност и възможността за коригиране. След-
ващата година Fuller et al. (1993) разработи модел за класификация, при който в модела са 
приети шест различни критерии (Braglia et al., 2004, p. 56). 

Въз основа на предишните резултати от изследванията и разработените модели за мно-
жествени атрибути, Braglia et al., (2004) предлагат модел за класифициране на множествени 
атрибути за вземане на решение (MADM - multi-attribute decision making), който се основава 
на два подхода: поддържане според надеждността (RCM) и AHP. RCM е широко използван 
практически метод за определяне на подходяща стратегия за поддържане за различни нужди. 
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RCM е процес, при който може да се разработи най-подходящият план за поддържане, за да 
се поддържа най-ефективният оперативен капацитет. RCM използва инструмента известен 
като Критичен анализ на отказите и последствията от тях (FMECA - failure mode, effect, and 
criticality analysis), за да идентифицира критичните компоненти (Duffuaa & Raouf 2015, p. 
245). Както при RCM така и в модела на Braglia, подходът на дървото на решение се използ-
ва при намирането на подходящата алтернатива във всеки възел за сравняване на двойки. 
Това може да е труден подход за изпълнение, тъй като трябва да бъдат взети предвид много 
критерии и някои от тях могат да бъдат нематериални и следователно двусмислени. 

 

 
Фиг.5. Четири групи за класификация (Brablia et al., 2004, p. 60) 

 
Braglia et al. (2004) използва многоброен атрибутен дърво за анализ на резервните части 

(MASTA - Multi attribute spare tree analysis), за да създадат четири критични групи за компо-
нентите в първата фаза, а в последната фаза са създадени подходящи политики за управление 
на инвентара (IMP - inventory management policies) за всеки клас. Фиг. 5 илюстрира различни-
те създадени групи. В модела са избрани общо седемнадесет критерия, което е много повече 
от това, което се наблюдава в предишните проучвания. 

Процесът на AHP се състои от четири стъпки. Те са: 
1. Дефиниране на елементите от най-високо ниво и подходящи под-елементи за всяко ниво. 

Процесът започва с определяне на целите за най-високо ниво, последвани от междинни нива, 
които съдържат критериите за класификация и накрая дъното, където са изброени алтернативите. 

2. Извършване на сравнението по двойки за всеки под елемент. На практика се определят 
теглата за целите, критериите и алтернативите. Резултатите от двойката сравнения след това се 
превръщат в резултат, като се използва дискретната деветточкова скала, където 1 е равна, 3 уме-
рена, 5 силна, 7 много силна и 9 е изключително различна. 

3. След като се извърши двойното сравнение и матрицата се развие, следващата стъпка е да 
се изчисли нормализираният собствен вектор на матрицата. 

4. Последната стъпка е да се валидират приоритетите, за да се създадат общи оценки за 
най-важните елементи, като се използва съотношението несъответствие. (Braglia et al., 2004, p.63) 

Целта на процеса е да дефинира и класифицира елемента от горния слой. Елементът може 
да има няколко под елемента, които заедно образуват общия резултат. Всеки под-елемент има 
критични алтернативи, които се представят на най-ниския слой. След като завърши йерархичната 
структура, може да се извърши двойното сравнение. Wong (2010) изтъква, че възможността за 
сравнение по двойки е от голямо значение в сравнение с други модели на класификация, при 
които относителните тежести са трудни за рационализиране. След като се извърши сравнението, 
тежестта на приоритета се изчислява по математическа формула, (Wong 2010, p. 56). Същесвуват 
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и други много критериални методи за aнализ класификацията на ризервните части. Един от този 
метод е следващия означен с FSN. 

FSN-анализ (Fast, Slow and Non-moving, съответно бърза, бавна и недвижеща). При 
категоризирането на резервни части въз основа на техния модел на търсене или потребление 
на инвентара се нарича FSN-анализ. В този модел частите се категоризират в три различни 
групи: бързо движещи се, бавно движещи се и недвижещи се части (Stoll et al., 2015, p. 227). 

- Бързо движещите се елементи (F) имат голямо търсене и потребление 
- Бавно движещите се елементи (S) имат слабо търсене и потребление 
- Продуктите, които не се движат (N), нямат търсене повече от две години. 
Анализът на FSN е подходящ за класификация на резервните части, като се вземат 

предвид и бавно движещите се части (Vrat 2014, p. 37). Когато повечето модели, като напри-
мер представения модел ABC, се съсредоточат върху бързо движещи се обекти, идеята на 
подхода FSN може да се приложи и за бавни и недвижещи се резервни части. Бавно движе-
щите се части обикновено имат много спорадичен модел на търсене и следователно контро-
лът върху инвентара може да стане труден от гледна точка на запазване на търсеното ниво на 
обслужване и оборот на материални запаси (Vrat 2014, стр. 38). Тъй като анализът на FSN 
взема предвид само един критерий, Gelders and Van Looy предлагат модел, при който, освен 
консумацията, функционалната роля също се взема предвид при разработването на насоки за 
бавно движещи се части (Molenaers et al., 2012, p. 571). 

След разглеждането на класификацията на резервните части естествено продължение 
на класификацията се явява прогнозирането търсенето на резервните части което се явява 
основна една от основаните бази на класификацията 

 
Прогнозиране търсенето на резервните части 
В индустрии, които имат производствена система, изделията преминават през множес-

тво процеси и се обработват с няколко машини, за да се получи крайния продукт. Всички 
машини изискват поддържане наработоспособността и резервни части и материали за задо-
воляване на нуждите при поддържането. Резервните части трябва да са на разположение, 
когато това е необходимо, за да се предотврати спирането на производствения процес. Пора-
ди това различни учени в тази област започнаха да разработват система за управление на 
резервни части, за да анализират и управляват всички въпроси, свързани с резервните части. 
Hemeimat, R., Al-Qatawneh, et el. (2016) 

Използват се различни количествени и качествени методи за прогнозиране, за да се 
прогнозира бъдещото търсене на резервни части, за да се осигури постоянно тяхната налич-
ност. Методите от времеви редове (Time series) се считат за най-често срещаните и надеждни 
количествени методи. При прогнозирането на времеви редове съществува голяма разлика 
между прогнозирането на търсенето на готови продукти и прогнозирането на търсенето на 
резервни части. Това е ясно забелязано в литературата Morris, M. (2013). Някои традиционни 
техники за прогнозиране може да не са приложими за резервни части. Прогнозирането на 
резервните части представлява голямо предизвикателство за всички прогнози. Причината е, 
че търсенето е стохастично и голяма част от данните за търсенето е нула за няколко периоди 
от време, което води до неточни резултати. Класификацията на частите може да служи за 
точни прогнози. Именно поради което е отделено голямо внимание в първата част на тази 
статия. Направената класификация се основава на важността, честотата или цената на части-
те или дори на комбинация от различни критерии. Това може да гарантира, че основните или 
често необходимите части са винаги налични. Съхраняването на несъществени или рядко 
използвани части обаче може да доведе до нежелани разходи. Ето защо е важно да се конт-
ролират количествата резервни части, без да се рискува спирането на производствения про-
цес. Постигането на това ще доведе до максимизиране на нивото на обслужване на компани-
ята и премахване на ненужните високи разходи за инвентара. Това изследване се стреми да 
описва процеса на прогнозирането на резервните части характерно за производствения про-
цес на земеделското производство при тяхното поссържане. Има различни техники за прог-
нозиране, които могат да бъдат използвани от земеделските производители или дилери на 
машините и ризервните части за тях, но никой от тях не е най-подходящ за всички позиции и 
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ситуации. Един от начините за подобряване на точността на прогнозите е да се съсредоточи 
върху намаляването на прогнозната грешка. Следователно, един от подходите, използвани 
при избора на метод за прогнозиране от няколко от тях, е да се избере най-добрата ефектив-
ност въз основа на определени изчислени показатели за ефективност. Някои от тези мерки за 
представяне, които са предложени в литературата, са: средна грешка (mean error ME), средна 
квадратна грешка (mean squared error MSE) и средно абсолютно отклонение (mean absolute 
deviation MAD). В публикациите си Hemeimat, R., Al-Qatawneh, L., Arafeh, M. and Masoud, S. 
(2016), предлагат алтернативен подход за избор на метода за прогнозиране с най-малка прог-
нозна грешка. 

Прогнозиращото търсене е важен въпрос от много години. Общите насоки и преглед на 
управлението на резервните части бяха обобщени от Kennedy et al. (2002), (Kennedy, W.J., 
Patterson, J.W. and Fredendall, L.D. (2002)). Освен това много от методите за прогнозиране 
бяха дискутирани интензивно в литературата, започвайки с Croston, който показа, че както 
средно плавното, така и експоненциалното изглаждане не работят добре за непостояното 
търсене Croston, J.D. (1972). По-късно бяха направени редица разширения и подобрения на 
метода, особено от Syntetos, A.A. and Boylan, J.E. (2001), където те показаха, че оригиналният 
метод на Croston е нереалистичен, а диагностичен. Тогава те предложиха корекция в следва-
щата публикация Syntetos, A.A., Boylan, J.E. and Croston, J.D. (2005). Накрая, Teunter et al. 
(2009), (2011), Teunter, R. and Duncan, L. (2009) и Teunter, R.H., Syntetos, A.A. and Zied Babai, 
M. (2011) предложиха подобрение на метода на Croston, който предполага да се актуализира 
вероятността за търсенето вместо интервалът на търсене. В литературата са включени и ме-
тоди за прогнозиране, които предлагат непараметрична алтернатива за прогнозиране. Най-
добре познатите методи за инициализиране са тези на Willemain et al.,(2004),и Porras, E. and 
Dekker, R. (2008). Например, Romeijnders et al. предложи двустепенен метод за прогнозиране 
на търсенето на резервни части, като се използва информация от поддържането на машините 
от фирмите Romeijnders, W., Teunter, R. and van Jaarsveld, W. (2012). Друг случай за Şahin et 
al. който приложи метода на Croston, интегриран с изкуствена невронна мрежа, за да прогно-
зира търсенето на резервни части на авиационна компания, Şahin, M., Kızılaslan, R. and 
Demirel, Ö.F. (2013). Предлаганият от тях метод за прогнозиране служи за намаляване на 
разходите за инвентар и за елиминиране на риска от задържане на самолети на място. В едно 
скорошно изследване, Kontrec et al. (2015) предложен модел за надеждност, за да се оценят 
характеристиките на частите, които се консумират от въздухоплавателното средство, за да се 
планират и контролират прогнозирането на неподлежащи на ремонт резервни части в систе-
ма за техническо обслужване на въздухоплавателни средства Kontrec, N.Z., Milovanović, 
G.V., Panić, S.R. and Milošević, H. (2015). 

 
ИЗВОДИ  
От разглажданите въпроси до тука могат да се напоравият следните изводи: 
Литературният обзор показва, че липсва зъдълбочен нализ за управление на резервни 

части за земеделска и транспортна техника които имат своите особености; 
Класификацията на ризервните части е един основен въпрос което е основа на прогно-

зирането на ризервните части. Метода ABC самостоятелно не е ефективен за задоволяването 
на нуждите на резервните части при поддържане на техниката поради стохастичен характер 
на търсенето на ризервните части. Търсенето на ризервните части зависи от много фактори и 
те са комплексни и са свързани с характера на възникващите откази, стратедията на поддър-
жането, от амортизацията (възръстта) на машините и съоръженията и др.; 

Необходими са зъдълбочени научни изследвания свързано с оптимизирането на резер-
вните части небходими за поддържането на земеделска и транспортна техника. Тези изслед-
вания трябва да обхващат методите за класификация, прогнозирането и оптимизирането на 
резервните части възоснова на реалната консумация на съответния бранш т.е. земеделска и 
транспортна техника. 
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