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Съдържание 
 

1. Бизнес процеси и реинженеринг на бизнес процеси 
Определения за бизнес процес (БП). Характеристики. „Клиенти“ и „Собственици“ на БП. 

Предизвикателства по жизнения цикъл на БП. Три важни перспективи към БП: на 

бизнеса, на информационните технологии, на управленските стандарти и добри 

практики.  

Концепцията за реинженеринг на корпорацията и защо реинжерингът на предприятието 

винаги е свързан с реинженеринг на БП. Кога и защо се налага реинженеринг на бизнес 

процесите. Симптоми на зле работещия БП. Анализ на БП. Подобряване на БП - 

еволюционен и революционен подход. Кой от двата подхода да изберем? Универсален 

подход за реинженеринг на бизнес процесите чрез реинженеринг на бизнес модела на 

предприятието. 

2. Икономично проектиране и реинженеринг на бизнес процеси 
Бизнес моделът - голямата картина на предприятието. Девет зони, които са представени 

в бизнес модела на всяко предприятие (потребителски сегменти, предложения за 

стойност, канали за доставка, отношения с клиенти, приходни парични потоци, ключови 

дейности, ключови ресурси, ключови партньори, структура на разходите) и които трябва 

да бъдат адресирани при реинженеринга на процесите.  

Value Proposition Canvas – инструментът за дизайн на добавената стойност и Business 

Model Canvas – платното, върху което се рисува бизнес моделът на производството и 

доставката й.  

Проектиране на бизнес процесите за реализация на бизнес модела. Картиране на БП 

върху бизнес модела на предприятието. Отправна точка - потребителските сегменти и 

създаването на добавена стойност за тях. Шест фундаментални въпроса, на които 

дизайнерът на БП трябва да отговори. 

Два примера за реинженеринг на бизнес процеси:  Реинженеринг на директните 

продажби и реинженеринг на сервизното обслужване на бяла техника. 
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3. Отчитане на препоръките и изискванията на добри практики и управленски 

стандарти, както и на добри практики, вградени в информационните 

системи 
Генерични процеси от добри практики и управленски стандарти като: ISO 9001 Системи 

за управление на качеството; ITIL и ISO 20000-1 ИТ - Системи за управление на услуги; 

PRINCE2 и AgilePM – за управление на проекти; ISO 22301 – Системи за управление на 

непрекъснатостта на дейностите и др.п. и как да ги използваме нd процеса на 

реинженеринг. Ако решите да внедрите и сертифицирате/ресертифицирате система за 

управление – как да подходите към реинженеринга на БП, така че системата наистина да 

работи. Как да документирате бизнес процесите, така че да са удобни и за ISO 

управленската система. 

Реинженеринг на БП в случай на внедряване на информационна система (ERP, CRM, ...). 

4. Дизайн на поведението на хората, ангажирани в бизнес процесите 
Дизайн на поведението. Технология за създаване на навици за изпълнение на дейности 

в бизнес процесите.  

Пример за дизайн и промяна на поведението на търговците в процеса на директни B2B 

продажби. 

5. Инструменти за моделиране на бизнес процеси 
Какъв инструмент за моделиране на БП да изберем, така че моделите да бъдат лесни за 

разбиране – както от страна на бизнеса, така и от ИТ специалистите? Стандартът BPMN 

2.0 (Business Process Model and Notation). Основни елементи на BPMN. Софтуер за 

моделиране на бизнес процеси. Дигиталното предприятие и какви задачи за 

реинженеринг на бизнес процесите поставя. 

Примери на процеси, моделирани с BPMN. 

6. Практическа работа по реинженеринг на бизнес процеси 
Бизнес казус: Реинженеринг на БП на фирма за производство на хладилници с 

изкуствен интелект 

 


