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РОЛЯ НА ПРОЦЕСНИЯ ПОДХОД ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА УСПЕШЕН 
ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО 

Жаклин Коен 

THE ROLE OF PROCESS APPROACH IN HOSPITALITY 

Jacklin Cohen 

Abstract: This article considers the Process Approach as the basis of all contemporary systems of control.  It 
describes its benefits and shows the stages and methods of resolving the basic problems of its implementation. Special 
consideration is given to the business process which is a key concept of the Process Approach. Attention is paid to the 
subsystems of the Process Approach and its role in the setting up of a successful facility management system in the 
hospitality industry. 

Key words: Process approach, Business process, Facility management process 

Увод 
В съвременната конкурентна среда компаниите 

са принудени да реагират на пазарните изменения, 
да търсят иновативни решения, за да придобият 
преимущества пред своите конкуренти. Качеството 
на предоставяните услуги, водещи до удовлетворя-
ване на посетителите, е един от най-важните фак-
тори за привлекателността на хотелиерските комп-
лекси. Те, заедно със спектъра на оказваните от хо-
телите услуги, определят тяхната конкурентоспо-
собност, възможностите им за развитие и тяхното 
дългосрочно закрепване на пазара.  

Отчитайки съвременната тенденция в хотели-
ерството – ускоряване процеса на работа с гости-
те и фактът, че хотелът е сложна структура, 
единна цялост от функционални звена, от опера-
тивността и точността на работа зависи същест-
вуването на организацията на пазара. Бързото 
развитие на икономическите отношения води до 
необходимостта да се преразгледат методите на 
управление във всяка хотелиерска компания. То-
ва поражда потребност от нов инструментариум, 
нови техники на управление, които ще повишат 
ефективността на хотелиерската дейност. Такава 
методология предлага управлението на бизнес 
процесите или процесния подход. 

Чрез процесния подход се открояват важните 
аспекти на бизнеса. Той е ориентиран към край-
ния резултат, към пораждане на заинтересова-
ност от всички служители да се предостави ка-
чествен хотелиерски продукт. 

Съвременният хотел не осигурява само удобс-
тво в хотелската стая. Високото качество и прив-
лекателността на предоставяната услуга в голяма 
степен зависят от прилежащата инфраструктура, 

чистотата на помещенията и модерното оборуд-
ване, външния вид на сградите, охраната на зда-
нията и т.н. Фасилити мениджмънта, чрез под-
държането на всички системи в добро състояние и 
автоматизация на бизнес процесите, води до 
удовлетворяване изискванията на посетителите. 

Процесният подход може да се разглежда ка-
то една от най-важните концепции за управление 
на организацията. Той позволява оперативно да 
се решават възникналите въпроси и да се въз-
действа на резултата. Обект на изследването е 
процесният подход, а предмет – неговата роля 
за изграждането на успешен фасилити менидж-
мънт в хотелиерството. 

1. Процесният подход в управлението – 
основа на всички съвременни системи за 
управление 
Най-актуалната задача за всички видове орга-

низации е построяването на ефективна система 
за управление. Тази система трябва да осигурява 
изпълнението на целите на компанията и пости-
гането на успехи във външната среда.  

Програмните продукти, присъстващи на паза-
ра, и известни като „програма за управление на 
предприятието”, използват референтни модели. 
Но те не винаги съответстват на бизнес-модела 
на фирмата. В числото на водещите методи за 
изграждането на добре алгоритмизирано управ-
ленско пространство влиза процесният подход. В 
неговата основата стои системата от бизнес про-
цеси и тяхното управление. Водещите принципи 
на мениджмънта на компанията, строящ система 
на процесно управление, не зависи от вида, про-
фила, областта на дейност. Това може да бъде 
промишлено предприятие, управляваща компа-
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ния, консултингова или юридическа кантора, 
търговска или държавна структура. 

Дейността на предприятието традиционно се 
разглежда чрез организационната му структура 
на управление (Стерлингова и Фель, 2009, с. 32-
35). Ако под термина „поход в управлението” се 
разбира метод за делегиране на правомощия и 
отговорности, функционалният подход в управ-
лението е делегиране на правомощия и отговор-
ности чрез функции. В рамките на функционал-
ния подход системата (организацията) се разделя 
на функции, ръководени от функционални мени-
джъри, които имат властта и отговорността за 
тяхното управление. Те отговарят за максимал-
ната резултатност и ефективност на поверените 
им отдели. След това функциите са разделени на 
подсистеми – подразделения. Те се ръководят от 
мениджъри, управляващи възложените им звена 
и т.н. По този начин се създава система на деле-
гиране на власт и отговорности, която прониква 
в цялата организация като цяло. Този подход на 
управление се използва за ръководене на мно-
гократно повтаряща се, регулярна дейност 
(Мальцев, 2014).  

При функционалния подход хоризонталните 
отношения между структурните единици са сла-
бо развити, а връзката "началник-подчинен" е 
най-силна. Подчиненият има задължение само за 
възложените му функции, които осигуряват дей-
ността на звеното. По този начин служителят е 
отговорен за резултата от бизнес процесите, от 
които той е част, но не е заинтересован от пока-
зателите на паралелните структурни звена, учас-
тващи в същия процес. Функционалният подход 
е приложим за предприятия със стабилни бизнес 
процеси с ниско ниво на конкуренция. Той се из-
ползва, когато бизнес процесът е концентриран в 
рамките на една структурна единица. Това се 
случва, например, в промишлено предприятие, 
когато един служител изпълнява пълен промиш-
лен цикъл на производство – от покупката на су-
ровини до продажбата на готови продукти (Ша-
тилова, 2014). 

Основните недостатъци на функционалния 
подход към управлението на организацията, в ре-
зултат на липсата на фокус върху крайния резул-
тат, са признатите високи режийни разходи, дъл-
гите срокове за вземане на управленски решения, 
рискът от загуба на клиенти. 

Процесният подход в управлението пренеб-
регва организационната структура на управлени-
ето на предприятието и присъщото му възлагане 

на функциите на отделните звена. В етапа на 
подготовка компанията се възприема от мени-
джърите и служителите като дейност, състояща 
се от бизнес процеси, които са насочени към по-
лучаване на краен резултат. Корпорацията е 
мрежа от бизнес процеси, като набор от взаимос-
вързани и взаимодействащи бизнес процеси. 
(Стерлингова и Фель, 2009, с. 32-35). Правилният 
им подбор в организацията представлява тяхната 
система или мрежа. Тя обхваща операциите на 
производствения цикъл на компанията, както и 
дейностите на управление, осигуряващи необхо-
димите ресурси (Волонтей, 2017). 

Процесният подход означава да се управлява 
организацията по пътя на изграждане на система 
от процеси, тяхното управление и осъществяване 
на дейности по подобряването им. Разглежда ка-
то делегиране на правомощия и отговорности 
чрез бизнес процеси. В неговите рамки се отделя 
проблемният бизнес процес и участниците в не-
го. Един от тях се назначава за стопанин на биз-
нес процеса, делегират му се права и отговорнос-
ти по управление. Така възниква матричната 
структура за управлението на редовната дейност 
(Мальцев, 2014). 

Концепцията на процесния подход се появява 
за първи път на Запад още през 80-те години на 
миналия век. Този период се характеризира с на-
растващата сложност на производствените проце-
си, с повишаващата се конкуренция и с ръста на 
корпорациите. Постоянната модернизация и заси-
ления контрол върху качеството на продукцията 
пораждат необходимостта от въвеждането на съв-
ременен инструментариум за управление на орга-
низациите. Такъв инструмент става процесният 
подход към управлението, който е представял 
дейността на предприятието като набор от взаи-
модействащи помежду си бизнес процеси, имащи 
крайна стойност за компанията или потребителя. 
Всеки процес е бил представян под формата на 
графична схема и се е състоял от последователно 
изпълнявани функции (действия, операции) с ясно 
регламентирана отговорност. Изграждането на 
опростен модел на дейностите на компанията е 
позволявало да се проведе подробен анализ на 
системата за управление с цел за по-нататъшна 
оптимизация или преструктуриране. 

Идеята за ориентиране към процесна структу-
ра на предприятието е привлякла вниманието 
благодарение на такива ключови концепции, ка-
то оптимизация на бизнес процесите (Business 
Process Reengineering) или управление на бизнес 
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процесите (Business Process Management). Тази 
идея не е нова. Още през 30-те години на мина-
лия век NORDSIECS отбелязва необходимостта 
от преориентация на предприятията към проце-
сите. Независимо от постоянното му обсъждане, 
процесният подход не намира широко приложе-
ние до 80-те години на ХХ век. Тогава излизат 
произведенията на автори като GAITANIDES, 
SCHEER, PORTER, DAVENPORT, HAMMER и 
CHAMPY и водят до интензивно внедряване на 
процесния подход в компаниите (Бекер и колек-
тив, 2007, с. 1-6). 

Процесният подход в управлението на предп-
риятието е ориентиран не към организационната 
структура, а към бизнес процесите. Крайните ре-
зултати от изпълнението им е създаването на 
продукти и услуги, представляващи ценност за 
външни или вътрешни потребители. Целта на 
процесния подход е подобряването на резултат-
ността и ефективността на компанията за дости-
гане на нейните цели (Брыль, 2013). 

Сред предимствата на процесния подход мо-
гат да се откроят: 

− Ориентираност към клиента. Всеки процес 
има своя потребител (вътрешен или външен по 
отношение на организацията) и е насочен към 
удовлетворяване на негоите потребности. 

− Съкращаване времето за изпълнение на 
процеса чрез изключване на операции. 

− Възможност да се оцени ефективността на 
операциите (функциите), изпълнявани в рамките 
на процеса, по отношение на ефективността на 
процеса като цяло. При функционалния подход 
резултатите от работата на сътрудниците се оце-
няват въз основа на субективната представа на 
ръководителя на функционалното подразделение 
за качеството на резултата на операцията, а не от 
гледна точка на добавянето на стойност върху 
крайния резултат на процеса. 

− Последователност на резултатите от опера-
циите в рамките на процеса и резултата на целия 
процес. По този начин може да се говори  за пла-
ниране на ефективността на целия процес. 

− Възможност за изграждане на система за мо-
тивация на персонала (Тихвинский, 2014, стр. 6). 

Основополагащ сред съвременните подходи 
за управление, процесният подход, предполага 
определяне на системата от бизнес процеси, из-
пълнявани в организацията и бъдеща работа с 
тях. Настоящите системи за управление са бази-
рани на следващите основни подходи: 

− TQM (Total Quality Management) – система 

за тотално управление на качеството; 
− PIQS (Process Integrated Quality System) – 

система на мениджмънта на качеството, интег-
рирана с бизнес процесите; 

− Стандартите ISO от серията 9000 – стандар-
ти, регламентиращи изискванията към системата 
на мениджмънта на качеството; 

− BPMS (Business Process Management 
System) – системи за управление на бизнес про-
цеси; 

− ERP (Enterprise Recourse Planning) – комп-
лексна система за планиране и управление ре-
сурсите на организацията. (Репин и Елиферов, 
2013, стр. 10-17 ). 

Прогресивността на управлението на бизнес 
процесите като подход в управлението на фир-
мите се потвърждава от факта, че реализацията 
на процесния подход е един от принципите на 
стандарта ISO 9001. По своята същност този 
стандарт е нормативен модел за водене на биз-
нес, разработен с отчитане на световния опит и 
залегналите в международните стандарти систе-
ми за управление (Волонтей, 2017). 

Процесно ориентираното управление позво-
лява качествено да се измени дейността на орга-
низацията на операционно, междуфункционално 
и междуорганизационно нива на интеграция. 
Операционното ниво получава нов поглед благо-
дарение на мрежата от бизнес процеси и позво-
лява: по-ефективно да се разграничават правата и 
отговорностите на персонала; да се развива 
ефективна система за делегиране на правомо-
щия; да се съкрати издръжката; да се увеличи 
ефективността на управление на персонала; да се 
намали времето за взимане на управленски ре-
шения; да се минимизира зависимостта от отдел-
ния изпълнител и др. 

Като следствие от тези предимства, се решават 
редица проблеми. Повишава се управляемостта на 
организацията, намалява се влиянието на човешкия 
фактор, както и себестойността на продукцията и 
услугите. Всичко това води до промяна в качество-
то на самата компания и формирането на процес-
но-ориентирана организация. Целият колектив е 
осъзнат участник в непрекъснатия процес, обвър-
зан с крайния резултат на производството на про-
дукция или предоставянето на услуги (Стерлинго-
ва и Фель, 2009, стр. 32-35). 

Андрей Дворников определя действията за 
внедряване на процесния подход, като ги разделя 
на следните етапи: 

• Дефиниране мрежата от процеси и посоч-
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ване в картата на бизнес процесите; 
• Конкретизиране важните за организацията 

процеси и изграждане на план за тяхното описание; 
• Документиране на процедурата, т.е. регули-

рането на нейната дейност. Това става с отчитане 
входовете и изходите на процеса, на документите, 
регламентиращи работата на бизнес процеса, ме-
ханизмите му (персонал, хардуерните и софтуер-
ните програми), ресурсите. Процедурата уточнява 
и длъжностното лице, което отговаря за работата 
на процеса и системата от показатели. 

Системата на процесния подход предполага 
наличието на подсистеми: 

А) Открояване на бизнес процеса като 
обект на управление с определени граници на 
системата (външната среда; подсистемите и 
компонентите включени в системата; използва-
ните ресурси и получените резултати и т.н.). Не-
обходимо е да се изберат онези бизнес процеси, 
при които има проблеми с реализацията.  

Основните причини за проблемите могат да 
бъдат: неправилната организация на бизнес про-
цес, липсата на система за актуализиране на пла-
нирането и контрола на резултатите, неефектив-
ното взаимодействие на участниците в него и др. 

След създаване на списъкът с бизнес процесите, 
чиито проблеми ще бъдат решени с процесния 
подход, е необходимо те да се "локализират" – да 
се дефинират границите на всеки бизнес процес. 
Ако границите са неоснователно ограничени, тога-
ва в тези рамки проблемите няма да се решат. При 
необосновано широки граници в хода на по-
нататъшната работа ще се изразходват излишни 
ресурсите за проучване и анализ на области, които 
не засягат разглеждания проблем. Затова е важно 
да се стигне до точно съответствие между решава-
ното усложнение и границите на бизнес процеса. 

Б) Ключови показатели за ефективност 
(KPI/КПЕ), включително системата за тяхното 
планиране и контрол – система от измерими пока-
затели, които отразяват резултатността и ефектив-
ността на бизнес процеса, използвани за управле-
нието му (планиране, мониторинг, мотивация). 

KPI е инструмент за управление на бизнес про-
цесите. Съществуват различни класификации на 
KPI, но е важно те да се разграничат на показатели 
за резултатност (производителност) и показатели 
за ефективност. Първите измерват способността да 
"правиш правилните неща" – да се създаде резул-
тат за потребителя в необходимия обем, с необхо-
димото качество, в необходимите срокове. 

Показателите за ефективност измерват  спо-

собността да "правиш нещата правилно" – да 
постигнеш получения резултат с оптимално из-
ползване на ресурсите. Например, при подбор на 
персонала в бизнес процеса може да се използват 
следните показатели: 

• резултатност – количество на подбрания 
персонал, качество на подбрания персонал; 

• ефективност – себестойност на подбрания 
персонал. 

Резултатността и ефективността обикновено 
влизат в конфликт. Ако трябва да се подобри ка-
чеството на резултата (резултатност), това най-
вероятно ще доведе до намаляване на ефектив-
ността. Причината е необходимостта от набавянето 
на допълнителни ресурси, за да се осигури допъл-
нително качество. От своя страна, опитите за уве-
личаване на ефективността (намаляване себестой-
ността на резултата) могат да доведат до намалява-
не качеството на резултата (резултатност).  

В) Стопанин на бизнес процеса – участник в 
бизнес процеса, на когото се делегират права и 
отговорности за резултатността и ефективността 
на поверения му бизнес процес. 

Изборът на стопанин от списъка с участниците 
става въз основа на оценка по следните критерии: 

− близостта до изхода на бизнес процеса. 
Счита се, че колкото участникът е по-близо до 
резултата, толкова са по-разбираеми за него 
нуждите на потребителите; 

− размерът на ресурсите, изразходвани под 
ръководството на участника в дейността. Този 
критерий се взима под внимание преди всичко 
когато има проблеми с осигуряването на ефек-
тивността на бизнес процеса; 

− официалното ниво в йерархията на функци-
оналната система за управление на участниците 
в бизнес процесите; 

− квалификацията в областта на мениджмънта, 
поради управлението на многофункционален екип. 

Г) Регламент за бизнес процесите – описа-
ние на обекта на управление в размера, необхо-
дим на всички заинтересовани страни. 

Д) Система за мотивация на участниците 
в бизнес процеса. Системата за мотивации тряб-
ва да стимулира участниците да постигнат целе-
вите значения на KPI (Мальцев, 2014). 

2. Бизнес процесът – основно понятие в 
процесния подход  
Ключово понятие в процесния подход е тер-

минът „бизнес процес”. Бизнес-процесът е регу-
лярно повтаряща се последователност от дейст-
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вия, насочени към получаването но резултата, 
ценен за компанията. Съществуват много опре-
деления на този термин, формулирани както от 
известни и авторитетни специалисти, така и от 
международни организации (Волонтей, 2017). 

В основата на предприятието, ориентирано 
към процесите, стои принципът за регулиране 
последователността от операциите. Когато орга-
низационната структура представлява разделяне 
на системите на подсистеми (отдели, подразде-
ления, длъжности), носи информация за задачите 
на всяка подсистема, организацията на процесите 
представлява инструмент за изпълнените задачи, 
за координация на времевите и пространствените 
аспекти за тяхното изпълнение (кой какво прави, 
кога и как). Най-простите композиции на отдел-
ната задача са операциите. Те от своя страна са 
основни съставни части на процесите. Операци-
ята е действие, необходимо за изпълнението на 
определена работа. (Бекер и кол., 2007, стр. 1-6). 

По-нататък Бекер и Никитин (2007, стр. 4) 
дефинират процеса като завършена от гледна 
точка на съдържанието временна и логическа 
поредност, последователност от операции, необ-
ходими за обработка на икономическото значе-
ние на обекта. Такъв обект има централно значе-
ние за процеса, като допълнително могат да бъ-
дат задействани и други обекти. От своя страна 
бизнес процесът е особен процес, който служи за 
осъществяване на основните цели на предприя-
тието (бизнес-цели) и описва основната сфера на 
неговата дейност. 

Кургин (2005, стр. 82-83) определя в широк 
смисъл бизнес-процесите като съвкупност от за-
дачи, координации и действия, които само и 
единствено заедно преобразуват разходите в ре-
зултати. В рамките на компанията тези разходи и 
резултати могат да бъдат стоки, услуги, материа-
ли, информация и хора. Типичните процеси са 
разработването на нов продукт, изпълнение на 
поръчка и обслужването на клиенти, разпределе-
нието на ресурсите и вземането на решения. 

Репин (2013, стр. 19) дава следното определени 
за бизнес-процес: устойчива, целенасочена съвкуп-
ност от взаимосвързани видове дейности, която по 
определена технология преобразува входовете в 
изходи, представляващи ценности за клиента. Или 
процесът е периодически повтаряща се, управляе-
ма дейност, резултатът от която е някакъв ресурс, 
имащ ценност за конкретния потребител (клиент). 

Андрей Дворников в статията си „Процессный 
подход к управлению организацией” прави анализ 

на различните дефиниции на понятието „бизнес-
процес”, дадени, както от водещи учени в област-
та, така и разгледани в международните стандар-
ти. Той смята, че нито определението за понятие-
то „бизнес процес”, съдържащо се в международ-
ния стандарт ISO 9000:2000 Основни положения и 
речник, п. 2.4. „Процесен подход” (всяка дейност 
или комплекс от дейности, в която се използват 
ресурси за преобразуване на входовете в изходи, 
може да се разглежда като процес), нито дефини-
цията на Хамър и Чампи (съвкупност от различни 
видове дейности, в рамките на която на входа се 
използва един или повече видове ресурси, и в ре-
зултат на тази дейност на изхода се създава про-
дукт, представляващ ценност за потребителя) са 
достатъчно изчерпателни, точни и ясни. Дворни-
ков дава следното определение на термина: „про-
цесът е поток от работи, протичащи във всяка ор-
ганизация от един изпълнител към друг, в резул-
тат на което е наличен продукт, представляващ 
ценност за потребителя.” 

Съществуват различни класификации на про-
цесите. Репин и Елиферов (2013, стр. 17)  пред-
лагат проста класификация на процесите: 

− по отношение към клиентите на процеса: 
• вътрешни; 
• външни. 

− по отношение получаването на добавена 
стойност: 

• основни (добавящи ценност); 
• спомагателни (добавящи стойност). 

− по ниво на разглеждане: 
• от най-високо ниво; 
• детайлни; 
• елементарни (операции, не изискващи по-

детайлно описание). 
Към основните процеси се отнасят производс-

твото, продажбата и предлагането. Това са дей-
ностите добавящи ценност в хода на създаване 
на основния продукт, например процесите на 
маркетинга, производството, съхраняването и 
доставката на продукция, сервизно обслужване и 
др. Спомагателните процеси не добавят ценнос-
ти, но увеличават себестойността на изделието. 
Към тях се отнасят управлението на персонала, 
управлението на документацията, техническото 
обслужване на оборудването, бюджетното уп-
равление, административно-стопанската дейност. 
(Репин и Елиферов 2013, стр. 19). 

От своя страна работните процеси се разделят 
на две групи – операционни и административни. 
Административните процеси създават информация 



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС • REAL ESTATE PROPERTY & BUSINESS • Том ІI (1) 2018 • Volume ІI (1) 2018 

 54

и планове, които се използват от вътрешните гру-
пи. Операционните процеси произвеждат стоки и 
услуги и са ориентирани към създаване на външен 
резултат. Това са процесите на трансформация на 
ресурсите в резултат – продукт или услуга.  

По-приложим подход е бил предложен в ре-
зултат на изпълнение на норвежкия проект ТОРР 
по бенчмаркинг. Тази програма по разработване 
на методи за повишаване на продуктивността на 
производството се е изпълнявала при управлени-
ето на компанията NTNU/SINTEF, Трондхейм. В 
резултат към методите за самооценка и сравни-
телен бенчмаркинг е предложена структурна 
схема на бизнес процесите. Всички процеси са 
били разделени на първични и поддържащи. Ня-
кои от поддържащите процеси са били отделени 
в отделен клас – развиващи процеси. Те позволя-
ват да се създаде верига от ценности в основния 
и спомагателния процес при ново ниво на пока-
зателите (Андерсен, 2003, стр. 14-15). 

Кургин (2005, стр. 83-86) разграничава проце-
сите на организационни – фокусирани на органи-
зацията и управленски. В състава на организаци-
онните процеси влизат три категории: работни, 
поведенчески процеси и процесите на изменение. 
Управленските процеси са навигацията, социал-
ната адаптация, мониторинга и контрола. 

Всеки процес се характеризира с: 
А) Вход: продукт, който в хода на изпълнение 

на процеса се преобразува в изход. Входът може да 
има доставчик. Входни за процеса са суровините, 
материалите, полуфабрикатите, документацията, 
информацията, персонала, услугите и др. 

Б) Изход: материален или информационен 
обект или услуга. Той е резултат от изпълнение-
то на процеса и е употребяван от външни по от-
ношение на процеса клиенти. 

Изходът на процеса винаги има потребители. 
Ако потребителят е друг процес, то за него този 
изход е вход. Към изхода (продукта) се отнасят 
готовата продукция, документацията, информа-
цията, персонала, услугите. 

В) Ресурс: материален или информационен 
обект, постоянно използван за изпълнението на 
процеса. Този обект не е вход на процеса. Към 
ресурсите се включват: информация, персонал, 
услуги, оборудване, програмно осигуряване, ин-
фраструктура, среда, транспорт и т.н. 

Г) Стопанин на бизнес процеса може да бъде 
длъжностно лице или колегиален орган на уп-
равление. Той има на свое разпореждане ресур-
сите, които са необходими за изпълнение на 

процеса и носи отговорност за резултатите от не-
го. (Елиферов, В., Репин, В, 2005, стр. 9-11). 

Технологията на бизнес процеса се разглежда 
като ред за изпълнение на операциите по преобра-
зуването на входовете в изходи, а управлението – 
дейност на стопанина за анализ на данните за про-
цеса и взимането на управленски решения. 

Установяване границата на процеса е особено 
важно при процесния подход. То е субективно – 
по пътя на постигане на договореност между ня-
колко страни (доставчици и потребители). Гра-
ницата на процеса се дефинира като събитие 
(съвкупност от събития), иницииращо или за-
вършващо операцията (Репин, 2013, стр. 24). 

Планирането на бизнес процесите започва с 
разкриване – установяване, че това наистина е 
процес, разбиране на неговото съдържание и мяс-
тото му сред другите процеси. След това му се да-
ва име, отразяващо неговото съдържание. Опре-
деля се последователността от реализуеми фун-
кции на участниците в процеса. Избира се стопа-
нинът на процеса, уточняват се входовете и изхо-
дите, а също входните и изходните потоци, тех-
ните доставчици или потребители. Конкретизира 
се целта на процеса. Те се определят, изхождайки 
от исканите от потребите резултати (изходни по-
тоци) на процеса. Последно се определят ключо-
вите показатели за ефективност и плановите им 
значения (Тихвинский, 2014, стр. 24). 

Оценката на функционирането, "качеството 
на потока" на бизнес процеса, се извършва въз 
основа на мониторинг и анализ на показателите 
за неговата резултатност и/или ефективност, как-
то и чрез идентифицираните несъответствия. Ко-
гато се управлява бизнес процес и се подобрява, 
препоръчително е да се използва цикъла PDCA. 
Използването на цикъла PDCA за всеки отделен 
процес се характеризира със следния набор от 
действия (Волонтей, 2017): 

1. Планиране (Plan): Определят се целите (по-
казателите) на процеса и работната процедура, 
чието изпълнение от участниците ще доведе до 
постигането на набелязаните задачи. 

2. Реализация (Do): Довеждане до участници-
те в процеса на целите (показателите), работните 
процедури и спазването им. 

3. Проверка (Check): Проверка на показатели-
те, спазването на работните процедури от участ-
ниците – анализ на установените несъответствия. 

4. Действие (Action): Подобряване на процеса 
чрез прилагане на резултатите от неговия анализ. 
Избягва се появата на несъответствия. 
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3. Изграждане на успешен фасилити 
мениджмънт в хотелиерството чрез 
процесния подход 
Основният процес в хотелиерското предприя-

тие е процесът по обслужване на гостите, започ-
ващ с резервация на хотелска стая и завършващ с 
напускане на мястото за настаняване. Удовлет-
вореността на потребителя на този процес се 
постига в случай на качествено изпълнение на 
всички спомагателни и обезпечаващи процеси. 
(Конова, 2008). 

Фасилити мениджмънт процесите са поддър-
жащите дейности, които протичат в хотелиерс-
кото предприятие. Практическото им приложе-
ние зависи от организацията и нейните основни 
процеси. В сферата на обслужване се набляга на 
операциите прием и обслужване на клиентите, 
комуникации, работна среда.  

Процесният подход във фасилити менидж-
мънта се характеризира със специфични принци-
пи. Ще изброим някои от тях. Фасилити мени-
джмънт процесите се задействат от нуждата от 
промени на всички нива в компанията. Те се със-
тоят от входове, дейности и резултати (изходи). 
Процесът се разглежда като работен поток от из-
вършени дейности, проверка на качеството, кон-
трол и оценяване на резултатите. Той представ-
лява съвкупност от дейности, които способстват 
за планирането, подготовката, изпълнението, 
проверката, оценяването и отчитането му. 

Входове на фасилити мениджмънт процесите 
са материалните активи (оборудване, бюра, сгра-
ди); ресурсите – човешки ресурси, енергия, пло-
щи, информация; определени условия (статус на 
работа, чистота). Работният поток съдържа реак-
ция на възникнали затруднения по време на про-
тичане на дейността. Фасилити мениджмънт 
процесите са дейности, които се извършват от 
определени участници, в зададена последовател-
ност, за да се постигне набелязаната цел. Осно-
вен вход на работния процес са компетенциите 
на участниците в операциите. 

След внедряване, изходите на фасилити ме-
ниджмънта са: състоянието на средата (чисти ра-
ботни места, поддържано оборудване, настроена 
офис техника), окончателни решения, предложе-
ния, данни за оборудване, материали и консума-
тиви, резултати (ново разположение на оборуд-
ването в пространството), охрана и сигурност, 
състояние на техническото оборудване, предос-
тавени продукти и услуги (Пелов, 2015, стр. 34-
40).  

Изхождайки от определението, че фасилити 
мениджмънтът е съвкупност от процеси, осигу-
ряващи комфортна среда за хората с минимални 
експлоатационни разходи и водещи до повиша-
ване ефективността на основната дейност на 
компаниите, е от съществено значение неговото 
прилагане като съвременен подход  за управле-
нието на сградите и съоръженията. Съществуват 
различни възможности за внедряването му. Ще 
се спрем на някои от тях. 

Собствениците на хотелски сгради и съоръ-
жения приемат стандарти за управление. По този 
начин се осигурява поддръжката, инспекцията, 
привеждането в изправност, подобрението. Вся-
ка една от тези дейности е подразделена на про-
цеси и операции, за които са разработени стан-
дартни изисквания и препоръки.  

Фасилити мениджмънтът означава контрол на 
безопасно, сигурно и комфортно пребиваване на 
посетителите и служителите в хотелските сгради. 
Чрез неговите средства се решават определени 
проблеми при управлението на сградите и съо-
ръженията. Събира се информация, която се ана-
лизира и се прилагат техниките на фасилити ме-
ниджмънта, не само за осигуряването на приятна 
атмосфера, но и за намаляването на експлоата-
ционните разходи.  

Определят се основните дейности на фасили-
ти мениджмънта на хотелските сгради. Те са 
свързани с дейностите грижа за отоплението, 
климатизацията, водопроводните и канализаци-
онните системи, почистването, сигурността и т.н. 
(Желев, 2011, стр. 75-78). 

Неправилната експлоатация на хотелските 
сгради е свързано с проблеми в управлението. 
Нарушаването на правилата и нормите за техни-
ческа експлоатация на сградите и инженерните 
системи води до аварии и значителни средства за 
тяхното отстраняване. Нерационалното разход-
ване на средствата, отделени за експлоатация и 
обслужване, ускорява физическото износване и 
преждевременното стареене на хотелските зда-
нията и съоръженията. Неефективността на сис-
темата за управление поражда непрофесионална 
експлоатация, икономическа и арендна политика 
(Каспирович, 2008). 

Освен с осигуряването на комфорт, чистота и 
сигурност в стаите за гости и прилежащите по-
мещения в хотела, фасилити мениджмънтът мо-
же да обезпечи високо качество на услугите чрез 
използването на смарт технологии при управле-
ние на сградите и помещенията в хотелите. 
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Под смарт технология се разбира внедряване 
на разгърната информационна инфраструктура, 
чието наличие повишава ефективността, степен-
та на удобство и безопасността на помещенията. 
По този начин интелигентните технологии се 
срещат навсякъде – от фасадата на сградата до 
спомагателните помещения. 

Подобряване комфорта в хотелските помеще-
нията се постига чрез създаването на допълни-
телна инфраструктура (банкомати, аптеки, сало-
ни за красота, ресторанти, заседателни и конфе-
рентни зали т.н.). 

Безжичните мрежи днес са важен показател за 
привлекателността на хотелските комплекси: на-
деждна и сигурна WiFi мрежа трябва да присъст-
ва в заседателните зали, рецепцията на хотела, 
ресторантите и кафенетата, и в идеалния случай 
– във всички стаи и коридорите на сградата. 

Управлението на качеството във фасилити 
мениджмънта има за основна задача да предос-
тави своите услуги в „съответствие с потребнос-
тите, оптимизирането на процесите на доставка-
та и непрекъснати качествени подобрения“ (Пе-
лов, 2015, стр.113). Качеството на услугата във 
фасилити мениджмънта е съвкупността от ней-
ните характеристики, удовлетворяващи клиенти-
те и потребителите. Обективните характеристики 
се измерват с определени величини и към тях се 
отнасят физическите, времевите, функционални-
те и финансовите показатели. Субективните ха-
рактеристики на продуктите са свързани със се-
тивните възприятия, поведението на обслужва-
щия персонал, ергонометрията. Тяхното измер-
ване се осъществява чрез проучване степента на 
удовлетвореност на потребителите на фасилити 
мениджмънт услугите (Пелов, 2015, стр.110-112). 

Заключение 
Като обобщение ще посочим, че за да се 

внедри процесният подход в управлението, ръ-
ководителите на компаниите трябва ясно да раз-
бират в какво се изразява процесното управле-
ние, как ще се определят и управляват процесите 
на организацията, защо този подход е ефективен. 
За мениджъра е важно не само да проникне в 
идеята на процесното управление, но и да доведе 
своята убеденост до сътрудниците. Опитът по-
казва, че постигат успех тези компании, ръково-
дителите на които създават собствена, логична и 
разбираема концепция за внедряване на процес-
ния подход. Важно е да се създаде система за уп-
равление, неотменна част от която ще стане уп-

равлението на процесите. Такава система не мо-
же да бъде купена като програмен продукт или 
внедрена в зададен ред. Въпросът е да се създаде 
определена култура на работа с процесите на 
всички нива на управление (Репин, 2013, стр. 14). 

Управлението на бизнес процесите като под-
ход в управлението изисква усъвършенстване не 
само на отделния процес, но и на системата от 
процеси като цяло. Такава система е по-
ефективна и резултатна. Ако целта на мениджъ-
рите е свързана с това хотелската организация 
бързо да се адаптира към промените във външна-
та среда, да бъде конкурентоспособна и насочена 
към удовлетворяване на потребителските търсе-
ния чрез предоставянето на качествена продук-
ция и услуги, а освен това служителите в нея да 
са активни и добре мотивирани, е важно да се 
внедри процесното управление. 

Правилното управление на фасилити мени-
джмънт процесите в хотелите позволява не само 
да се намалят значително разходите за обслуж-
ване и експлоатация на сградите, но и да се под-
държа високо качество на хотелиерските услуги. 
Чрез неговите технологии се осигурява комфор-
тното и сигурното пребиваване на туристите. 
Имиджът на хотелските комплекси зависи от 
добре свършената работа, от степента на доволс-
тво на клиента, която се оценява постоянно. 
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