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I. Движещи сили и определящи тенденции в развитието на ИКТ
сектора през последните десетилетия и в близо бъдеще
1.1. Тенденциите в последните десетилетия
Конвергенцията

сля

в

едно

информационните

технологии,

телекомуникациите и аудио‐визуалните медии. Конвергенцията се реализира
първоначално на технологична база, но води и до последваща конвергенция на
институционално и законодателно ниво. И трите подсектора реализираха бърз
процес на преход към цифровизация и започнаха да споделят общи цифрови
магистрали, общи технологии за комутация / маршрутизация и общи мрежи
за достъп. За отбелязване е, че в известна, макар и по‐малка степен се пови
тенденция за подобна конвергенция и сферата на услугите, но тя се разпростря
предимно до рекламни послания, а реалните услуги, макар и предлагани като
„пакетни”, останаха по същество разделени в много по‐голяма степен, в
сравнение

с

технологичното

развитие.

Най‐значимия

резултат

от

конвергенцията беше появата на феномена Интернет – като глобална мрежа,
като среда за многобройни нови услуги, като инструмент за достъп до
световните наука и познания, като социално средище, променящо коренно
определени обществени взаимоотношения. Самият Интернет се превърна в
доминираща

сила

за

развитие

на

трите

под‐сектора.

В

България

конвергенцията в технологиите и дори в услугите изпревари още повече
конвергенцията

на

институционално

и

законодателно

ниво,

което

допълнително затрудни и забави цялостното развитие на ИКТ сектора, като
само в конкретни случаи, липсата на регулация в дадени технологични области
доведе до положителни ефекти. Пример за последното е развитието на
високоскоростни мрежи за широколентов достъп, което от една страна постави
България на челните места по този показател сред другите държави в Европа и
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в света, а от друга страна – даде възможност за развитие на други важни области
на ИКТ сектора в страната.
Либерализацията на телекомуникационния сектор, стартирала в
рамките на Европейския съюз обхвана голяма част от развитите страни без
САЩ, където конкурентния телекомуникационен пазар бе развит в голяма
степен още от самото му създаване. Като цяло основната задача, провокирала
процеса на либерализация, а именно създаването на привлекателна среда за
частния капитал за инвестиции в телекомуникационния сектор бе осъществена.
Един от проблемите е разминаването понякога на позициите на националните
регулаторни органи и Европейската комисия както по необходимите мерки,
така и по темпото на реализация, в резултат на което от време на време се
подновява идеята за създаване на общностен наднационален регулаторен орган.
Идея, в която има много дискусионни елементи, които биха имали интересно
развитие, ако се възприеме идеята за „Европа на две скорости“. В България
либерализацията на телекомуникационния сектор освен че започна с голямо
закъснение, се развива много по‐бавно от средно‐европейската тенденция, дори
под външния натиск на институциите на Съюза както в предпресъединителния
процес, така и след приемането на страната ни за пълноправен член. Основният
резултат може да се оцени като преминаване от монополен към олигополен
пазар в предоставянето на гласови фиксирани и безжични услуги, в
комбинация с значително по‐отворен и конкурентен пазар в областите пренос
на данни и електронно‐съобщителна инфраструктура.
Двуполюсният

модел

за

R&D

и

производството

на

телекомуникационно оборудване. Без да се стига до категорични и всеобхватни
заключения, може да се каже, че практиката от През последното десетилетие
технологичното развитие в ИКТ сектора показва наличието на един двуполюсен
модел за Р§Д и производство на телекомуникационно оборудване. При него,
новите разработки, в това число и радикалните иновации на хардуер, софтуер и
ново

поколение

интегрални

схеми

се

извършват

в

неголям

брой
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високотехнологични лаборатории, концентрирани предимно в САЩ и няколко
други държави, специализирани в определени технологични области (напр.
Финландия

и

мобилните

технологии),

след

което

масовото

серийно

производство се изнася към страни, където цената на единица произведен
продукт е значително по‐ниска. Разбира се има и изключения, но те по скоро
допълват, но не променят картината. Такива са например случаите, когато
ключови технологии остават да бъдат произвеждани в страната, където те са
разработени, основни поради стратегически гео‐политически причини.

В

рамките на този модел могат да се различат две основни тенденции. Първата
обхваща разработването на масови продукти (и в по‐малка степен – на услуги),
предназначени за глобалния пазар и произвеждани в изключително големи
серии. В тези случаи, производството се изнася основно към Далечния изток –
предимно Китай и Индия, където то се реализира на цени, непостижими за
останалия свят. Втората тенденция е характерна за разработването на високо‐
специализирани или персонализирани за конкретен клиент (custom made)
продукти, произвеждани в малки серии, които са резултат от допълнителна
инженерингова

или

развойна

дейност

и

принадлежат

по‐скоро

към

съпътстващите иновации. Производството на тези продукти обикновено се
осъществява от предприятия в малки страни, развили добър научен и научно‐
приложен потенциал и условия за дребно‐серийно производство, които
успяват да се наложат на конкретни нишови пазари, вкл. в регионален, а
понякога и в глобален план. България попада в рамките на тази втора
тенденция Развитието на двуполюсния модел стеснява кръга на бизнес
инициативите за малки страни като България, където в основни линии се
развива инженеринговата дейност и в значително по‐малка степен R&D и
малко серийно производство. Редица характеристики на страната, които ще
бъдат разгледани по‐нататък в анализа, правят възможно България да се
развива успешно в рамките на втората тенденция, характерна за двуполюсния
модел. Утвърждаването на страната през последното десетилетие като една от
6
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предпочитаните аутсорсинг дестинации не само за бизнес услуги, но и за
развой и разработване на софтуер, от една страна беше резултат от конкретни
успешни развития в българския ИКТ сектор, а от друга – създаде нови
възможности пред предприятията в него.
Широколентовият достъп и неговото изграждане стана „шлагера на
сезона“ през последните години като бе изведен като водещ приоритет и
финансово бе сериозно подкрепен от фондовете на Европейския съюз. Много от
страните членки успяха да изградят сериозни магистрални високотехнологични
линии за пренос, както и успяха да изградят мрежи за широколентов достъп в
селски, слабо населени и неиндустриализирани области. До този момент
България не е използвала нито един евроцент за изграждане на широколентов
достъп, въпреки наличните ресурси, като основната причина за това остава
неизпълнението на планираните политики, дължащо се в голяма степен на
комбинация от нисък административен капацитет и между‐институционално
съперничество. Започна след няколко годишно закъснение изпълнението на
проект за изграждане на инфраструктура за широколентов достъп в селски
райони,който при успех би имал шанс да се превърне в първия проект в тази
област, финансиран от европейските фондове. Както бе споменато, липсата и
неприлагането на регулации в тази област, в съчетание с непрекъснато
нарастващо търсене и възможността да се поддържат ниски цени, бяха сред
основните причини за развитието на мрежи за широколентов достъп през
последното десетилетие, което изведе страната ни до едно от първите места по
скорост на достъпа при крайния клиент и същевременно разви комбинация от
специфичен клас технологии и бизнес решения, които успешно бяха
експортирани извън страната.
Интензивното технологизиране на бизнес средата се изразява най‐
вече в разпространението на ИКТ с общо и предназначение (мобилни
телефони, персонални компютри, интернет) в бизнес предприятията и
останалите сфери на социалния живот (публични услуги, администрация,
7
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организации

на

гражданското

общество),

с

последващо

навлизане

на

специализирани технологии, предназначени за обслужване на специфичните
бизнес дейности. В България тези процеси се характеризират най‐вече с
забавено начало, както и с много по‐бавни темпове и нива на навлизане на ИКТ
в сравнение с останалите европейски страни. През последните три години
(2008‐2010) липсва ръст спрямо предходната година при навлизането и
използването на ИКТ с общо предназначение, но данните показват, че това е
следствие на достигане на точка на насищане, а не поради някакви задържащи
фактори. През 2010 г. 90% от българските предприятия с над 10 заети
притежават компютри, а 85% ‐ имат достъп до интернет (съответно 74% ‐
ползват широколентов достъп) според данни на Евростат. Според оценки на
Фондация Приложни изследвания и комуникации, тези цифри са дори
занижени, тъй като например данните показват, че съществуват големи
предприятия (с над 250 души), които не притежават компютри, което не
изглежда възможно при съвременните изисквания за работа на едно
предприятие.1 Сред микро предприятията (до 10 заети) компютрите и
достъпът до (широколентов) интернет са също широко разпространени,2 като
трябва да се има предвид, че в много от случаите е трудно да се направи
разграничение между притежаването и ползването на компютър и интернет от
домакинство/частно лице и предприятие, тъй като мнозинството от тези
юридически лица са всъщност форма на семеен бизнес или самонаетост.3
Процесът на навлизане на компютри и интернет в българската икономика,
както и в публичните услуги и администрация, е в мнозинството случаи
еволюционен и административно обусловен, отколкото планирана стратегия за
повишаване на иновативността на предприятията. Фактът, че съществуват все
1

За дискусия относно структурата и методологията и оценка на официалните статистически
данни от НСИ / Евростат, вж. Иновации.бг 2010, стр. 73
2
Още през 2006 г. без компютър са били 28% от микро предприятията (Иновации.бг 2007, стр.
103). Ако този дял е намалявал със средните темпове на увеличаване на броя компютри сред
населението и бизнеса, към 2010 г. той би бил между 10% и 15%.
3
Иновации.бг 2009, стр. 103
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още предприятия, които не притежават компютри или че твърде малко
служители рутинно ползват компютри4 и имат достъп до интернет, явно не се
дължи на липсата на тези технологии в предприятието, а на липсата на
оперативна

необходимост,

произтичаща

от

характера

на

работата.

Допълнителна причина за сериозното изоставане на страната по някои от тези
показатели в сравнение с останалите държави в ЕС е и структурата на
националната икономика, в която са силно представени ниско технологични
сектори

като

строителство,

селско

и

горско

стопанство

и

добивна

промишленост. Използването на ИКТ с общо предназначение се различава и
по периода на навлизането им в предприятията спрямо нивото на тяхната
иновативност. Иноваторите и ранните внедрители сред тях притежават и се
възползват от тези технологии още в края на 1990‐те години, докато
изоставащите започват да се възползват от тях от пет до седем години по‐късно,
като дори и в момента продължават да прилагат за пръв път по‐сложни
системи като системи за управление на клиентите /CRM/, използване на
фирмения уеб‐сайт за електронна търговия и връзка с клиентите и т.н.5
Разпространението на ИКТ със специално предназначение следва различен
модел и обикновено е резултат от планирана процесна или организационна
иновация, вкл. като следствие придобиването на национални предприятия от
чужди компании или включването на предприятието в глобалните вериги на
добавяне на стойност или експортно ориентиране на (значителна част от)
дейността, а след 2008 г – и изпълнението на проекти за модернизация на
производството по проекти, финансирани чрез европейските фондове.
Примери за такива технологии са компютъризирани машини за производство,
системи за управление на бизнеса /ERP/, CAD/CAM, ГИС, технологии за
радиочестотна идентификация /RFID/, системи за контрол на работното време
4

Според данни на НСИ през 2010 г., 24,1% от работещите в предприятията с над 10 заети
ползват компютри. (НСИ, 2011).
5
Иновации.бг 2009, стр. 104
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и др. Интензивното технологизиране на бизнес средата се изразява и в
непланираните

и

неуправлявани

от

предприятията

процеси

на

разпространение на информационни технологии и съответни знания и умения
за работа с тях, сред работната сила и особено сред новите поколения,
навлизащи на пазара на труда. Поредица от изследвания през последното
десетилетие показват, че в европейски план интензивното технологизиране на
бизнес средата, конвергенцията на информационните и комуникационни
технологии и структурните промени в потребителското търсене са трите най‐
значими външни сили, определящи съвременните иновации. продуктови,
процес‐ ни, организационни и маркетингови иновации.6 Използването на ИКТ
като средство и цел на иновациите в предприятията, може да се случи на всеки
един от етапите на производствените и бизнес дейности – от научно‐
изследователска и развойна дейност, през вграждане на ИКТ компоненти в
производствените

процеси

или

крайните

продукти

и

услуги,

до

маркетизирането и дистрибуцията до крайните клиенти.

1.2. Движещите сили в близкото бъдеще.

Интернет на нещата (Internet of Things)
В съвременният свят почти всеки електрически уред е кандидат за
свободен IP адрес. Важен нов етап в развитието на вградените системи е
постепенната еволюция от мрежа от свързани помежду си компютри към
мрежа от взаимосвързани устройства и системи ‐ от мобилните телефони до
6

Според данни от няколко водещи страни в Европа през 2007 г. около половината от
продуктовите и три четвърти от процесните иновации са основани на иновативно използване
на ИКТ. (e‐Business W@tch, 2007). През 2009 г. в сектор “Производство и разпределение на
електричество, газ, пара и газове за климатици, 71 % от НИРД базираните иновации и също
толкова случаи при пускането на пазара на нови продукти и услуги са основани на ИКТ. Малко
по‐ниски (съответно 56 % и 54 %), но също демонстриращи значимата роля на ИКТ, са
стойностите в сектор “Производство на неметални минерални продукти – стъкло, керамика и
цимент. (e‐Business W@tch, 2009)
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автомобили и електро домакински уреди, хранителни опаковки. По този начин
се създава „интернет на нещата“. Тези обекти по начало са RFID маркирани, но
все по‐често ще са със собствени IP адреси. Тези идентификатори ще се
вграждат в различни системи, които използват сензори за получаване на
информация от своето обкръжение (например хранителни продукти, които
записват температурата по веригата на доставка) и/или ще използват
задвижващи механизми за взаимодействие с него (например клапани на
климатична инсталация, които реагират на присъствието на хора).7
Категоризация на Интернет на нещата, типове услуги и приложения

Източник:. ECEASST

Очаква се приложенията със своя обхват значително да допринесат за
решаване на днешните предизвикателства към обществото: системи за

7

Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2010 г. относно интернет на нещата 2009/2224
(INI)
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наблюдение на здравното състояние ще спомогнат за решаване на проблемите
на едно застаряващо общество и др. важни предизвикателства пред ЕС. Други
страни също предвиждат сериозно развитие на тази нова група технологии,
като Китай предвижда, че до 2015 г. индустриалният мащаб на „Интернет на
нещатаʺ ще достигне 750 млрд. юана. Следва да се обърне особено внимание, че
стандартите за сектора са много важни, че установяването на стандарти за RFID
следва да се развие, както и че мандатът за определяне на стандарти за RFID —
съвместна задача, възложена на Европейския комитет по стандартизация и
Европейския

институт

за

стандарти

в

далекосъобщенията (европейски

организации по стандартизация) през 2009 г. — ще допринесе за създаването на
повече новаторски продукти и услуги, използващи RFID.8 Според IST Advisory
Group, интернет на нещата ще бъде реализиран в симбиоза с нови услуги.
Интернет на нещата обхваща различни начини на комуникация: комуникация
„неща — човек“ и комуникация между неща, включително междумашинна
комуникация (М2М), която е възможно да се отнася до 50‐70 милиарда
„машини“, от които днес само 1 % са свързани.9 Тези връзки могат да бъдат
установени в зони с ограничен достъп („интранет на неща“) или направени
публично

достъпни

(„интернет

на

неща“).

Ангажирането

на

всички

политически равнища (европейско, национално и регионално) е съществена
предпоставка за ефективното развитие и внедряване на интернет на нещата;
подчертава важната роля, която регионалните и местните органи на
управление, както и градовете ще играят за развитието на интернет на нещата,
като спомагат за разпространението му извън чисто личната сфера; също така
припомня, че местните органи на управление могат да използват интернет на
нещата в много области, като например при организацията на обществения
транспорт,

събирането

на

отпадъци,

изчисляването

на

равнището

на

замърсяване и управлението на уличното движение;. Приемането в най‐кратък
8
9

COM (2009) 278 Интернет на нещата — план за действие за Европа
COM (2009) 278 Интернет на нещата — план за действие за Европа
12

Анализ на текущото състояние и определяне на тенденциите
за развитие на иновациите в областта на ИКТ

срок на интернет протокол версия 6 (IPv6) ще бъде от решаващо значение при
въвеждането на и бъдещо разширяване и опростяване на интернет и в частност
интернет на нещата. Горепосочените примери показват, че интернет на нещата
може да спомогне за подобряване на качеството на живот на гражданите, като
предоставя нови и по‐добри работни места, възможности за бизнес и растеж на
промишлеността и повишаване на европейската конкурентоспособност.

Трите направления за развитието на Интернет на нещата: свързване на
всичко, навсякъде и по всяко време

Източник:. ITU

Проблеми свързани с управлението на Интернет на нещата
Управлението

на

Интернет

на

нещата

изисква

съчетаването

на

безопасността и сигурността (защитата на личните данни и неприкосновеността
на личния живот на гражданите) с откритостта и оперативната съвместимост,
като това е единственият начин, по който интернет на нещата би могъл да

13
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получи по‐широк прием от обществото.10 Подобни нерешени проблеми се
обхващат

в

обща

стандартизационна

инициатива

на

Международния

телекомуникационен съюз (Internet of Things Global Standards Initiative)11.
Управлението на интернет на нещата трябва да поддържа бюрократичната
тежест на минимално равнище и да включва всички съответни заинтересовани
страни в процеса на вземане на решения, като по тази причина призовава за
подходящо и адекватно регулиране на равнище ЕС. Използването на чипове
RFID в борбата срещу фалшифицирането, при предотвратяването на
отвличането на бебета от родилно отделение, при идентификацията на
животни и в множество други области може да е ефикасно, то може също така
да се окаже опасно и да изправи гражданите и обществото пред етични
проблеми, по отношение на които е необходимо да се намерят подходящи
защитни мерки. Това е така тъй като тези технологии са еднакво достъпни за
всички участници в информационния пазар, така и за злонамерени
потребители. Отвъд позитивните и оптимистични оценки, редица анализи
посочват, че Интернет на нещата е технология с възможно двойно приложение,
чието

контролиране

сериозно

може

да

навреди

на

националната

и

корпоративна сигурност в дългосрочен план.12 Счита, че интернет на нещата
има значителен потенциал във връзка с развитието на икономиката и
производството, за подобряване на качеството на услугите и оптимизация на
логистичните вериги и дистрибуторските мрежи на предприятията, за
управление на инвентаризацията и създаване на нови възможности за заетост и
стопанска дейност.

10

Internet of Things Strategic Research Roadmap ‐ Cluster SRA 2011 (http://www.internet‐of‐things‐
research.eu/pdf/IoT_Cluster_Strategic_Research_Agenda_2011.pdf , accessed on 19 November 2011)
11
http://www.itu.int/en/ITU‐T/gsi/iot/Pages/default.aspx
12
Internet of Things in 2020: Roadmap for the Future. RFID Working Group of the European
Technology Platform on Smart Systems Integration (EPOSS), 05 September, 2008
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Времеви цикъл за развитие на технологиите свързани с Интернет на
нещата

Изт. SRI Consulting Business Intelligence

Cloud Computing услуги13
Световната икономическа и финансова криза подейства като катализатор
за смяната на модела на корпоративните ИКТ решения в световен мащаб.
Традиционният модел, където всяка организация поддържа собствена ИКТ
инфраструктура е на път да се трансформира в нов тип мислене.
Cloud Computing отваря ново пространство за предприемачески
възможности, не само за големите мултинационални компании, но също така и
за малкия и среден бизнес. Чрез Cloud Computing те ще бъдат в състояние да
използват мощни IT ресурси, без да е необходимо да ги закупуват и
стопанисват. През последните няколко години потребители, корпорации и
13

Съществена част от анализа на „облачните” услуги е публикувана за пръв път в Емануилов, И. 2011.
Правни аспекти на ‘cloud computing’ услугите. Договори между доставчици и потребители и защита на
лични данни в ,,облака“. сп. Съвременно право бр.2, стр. 70-83.
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правителства започнаха да преместват данните си в тъй наречения Облак
(Cloud),

използвайки

уеб‐базирани

приложения

и

онлайн

дисково

пространство. Cloud Computing услугите предоставят на потребителите много
големи обеми от евтино и устойчиво дисково пространство и им позволяват
незабавен достъп до техните данни от всеки свързан с Интернет компютър,
където и да е по света. За съжаление преминаването към Cloud Computing
излага потребителите на опасността от разкриване на тяхна поверителна
информация и на хакерски атаки. Cloud Computing услугите също така правят
крайните потребители уязвими за проникване в личните им данни в
нарушение

на

неприкосновеността

на

личността,

личния

живот

и

кореспонденцията. Това са реални рискове, които поставят редица правни
проблеми пред Cloud Computing услугите.
Една

от

определящите

характеристики

при

използването

на

персоналните компютри е, че потребителите осъществяват физически контрол
над техните файлове и данни. Те използват компютърни приложения с
конкретна информация и данни, намиращи се физически на техните собствени
устройства, т.е. разчитат на собствени компютърни ресурси за обработката и
визуализация на своите данни. Необходимостта от обновяване на хардуера и
софтуера и риска от загуба на информация и данни, наложи компютърната
индустрия да преосмисли този модел на използване на ИТ ресурсите и да се
насочи към модела на онлайн услугите, описвани като Cloud Computing. Този
модел, при който клиентският уеб браузър просто визуализира резултатите, а
отдалечени сървъри изпълняват по‐голямата част от обработката на данни, се
възприема все по‐успешно както от потребителите, така и от бизнеса.
Поради огромните ресурси, които са необходими за предоставяне и
поддръжка на облаци, сравнително малко са компаниите‐доставчици на
облаци, сред които: Amazon (Amazon Web Services), Google (Google AppEngine),
Microsoft (Microsoft Azure), Apple iCloud, Salesforce, Sun Microsystems, IBM,
Oracle, VMWare, a в България („Cloud”bg) .
16
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Според определението на ENISA (European Network and Information
Security Agency) Cloud Computing е модел

на „услуга при поискване” за

предоставяне на IT ресурси, основаваща се на виртуализация (virtualization) и
технологии за разпределена обработка (distributed computing technologies) ‐
множество независими системи, които предоставят изчислителна мощ за
решаване на един конкретен проблем, т.е. получава се разпределение на
тежестта на изчисленията между отделните физически машини).14
Необходимо е да се отбележи, че Cloud Computingе все още развиваща се
концепция,

за

която

дефинициите,

приложенията,

поддържащите

я

технологии, проблемите, рисковете и предимствата тепърва предстои да се
дебатират в публичния и частния сектор. Те ще еволюират във времето.

Характеристики на Cloud Computing - архитектурите
Фактът, че дефиницията на понятието не е фиксирана и се влага
различно разбиране за технологичната среда на „Облака” се потвърждава и от
това, че различните източници извеждат различни набори от характеристики
на „Облака” като определящи го.
Основните характеристики са:


високо специализирани ресурси;



почти незабавна висока скалируемост и приспособимост;



почти незабавно предоставяне на ресурсите;



споделени ресурси (хардуер, бази данни, памет и др.);



„услуга при поискване”, основана най‐често на системата „плащане при
използване”;



програмно управление (например чрез WS API);



самообслужване при наличие на потребност (on‐demand self‐service);

14

The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Science and Technology.
(http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800‐145/SP800‐145.pdf. Retrieved 24 July 2011)
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повсеместен мрежов достъп: достъпност на услугите от всяка точка на
света и през всички възможни стандартни устройства, осигуряващи
достъп до интернет;



ресурсите за обработка и съхранение на данните на всички потребители
са балансирано разпределени в рамките на една обща инфраструктура,
като за отделните потребители не се заделят точно определени ресурси и
мощности;



рязко променлива еластичност на търсенето: потребителите могат
произволно да увеличават или намалят капацитета на търсеното
обслужване, варираща според потреблението цена (pay‐per‐use) ‐
заплащането за обслужване се определя от потреблението на база
използваните изчислителни мощности, широколентов достъп и/или
компютърна памет.

Cloud Computing се характеризира от трите тенденции на съвременните
ИТ:


Utility Computing. Под

това понятие се подразбира употреба на ИТ

ресурсите като нещо необходимо и използвано всеки ден.


Software as a Service (SaaS). Това е фундаментално понятие на Cloud
Computing и то подразбира промяна на доставка на софтуера към
потребители по начин, при който компаниите спират да купуват
софтуера като готово решение, а започват да го използват от Облака на
база абонамент.



Виртуализация. Благодарение на нея е възможно създаването на
изолирани виртуални групи потребители, които реализират отделни ИТ
услуги, а също така и разделение на ресурсите на логическо ниво за по‐
гъвкаво управление.
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Съществуват три модела на Cloud Computing услуги, както следва15:
Софтуерът като услуга (Cloud Software as a Service – SaaS)
В този случай на потребителя се предоставя възможността да използва
приложенията на доставчика, които са стартирани в инфраструктурата на
„Облака”. Те са достъпни от различни клиентски устройства през интерфейс
като уеб браузър (напр. уеб‐базиран емайл). Потребителят не управлява и не
контролира инфраструктурата на „Облака” и индивидуалните възможности на
приложението с изключение на ограничени настройки, които потребителят
може да конфигурира за себе си. Това е софтуер, предоставен от доставчик
(трето лице), достъпен при поискване (чрез Интернет) с възможност да бъде
конфигуриран дистанционно (например онлайн базирана текстообработка и
софтуер за електронни таблици, услуги за доставка на уеб съдържание и др.)
Платформата като услуга (Cloud Platform as a Service – PaaS)
В този случай на потребителя се предоставя възможността да внедрява
върху инфраструктурата на „Облака” приложения, създадени от него, или
придобити чрез програмни езици и инструменти, поддържани от доставчика
на услугата. Потребителят не управлява и не контролира инфраструктурата на
„Облака”, но има контрол над внедрените приложения и евентуално върху
настройките на средата за поддържане на приложенията. Платформата като
услуга позволява на потребителите да разработват нови приложения,
използвайки стандартни интерфейси за програмиране на приложения (APIs),
внедрявани и конфигурируеми отдалечено чрез интерфейс.
Инфраструктурата като услуга (Cloud Infrastructure as a Service – IaaS)
Тази услуга представлява предоставена на потребителя възможност да
получава изчислителна мощност, дисково пространство за съхранение, мрежи
и други основни компютърни ресурси. Тук потребителят може да внедрява и
стартира всякакъв софтуер, който може да включва операционни системи и
15

Gruman, Galen (2008‐04‐07). ʺWhat cloud computing really meansʺ
(http://www.infoworld.com/d/cloud‐computing/what‐cloud‐computing‐really‐means‐031)
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приложения. Потребителят не управлява или контролира инфраструктурата
на

самия

Облак,

но

контролира

операционните

системи,

дисковото

пространство за съхранение, внедрените приложения и евентуално има
ограничен контрол върху определени мрежови компоненти (например firewall
на хоста).
Инфраструктурата като услуга предоставя виртуални машини и друг
хардуер и операционни системи, които могат да се контролират чрез
програмния интерфейс на услугата.

Модели на внедряване на Cloud Computing услугите
Въз основа на досегашното развитие, могат да се дефинират четири
модела на внедряване на облачни услуги16:
Частен Облак (Private Cloud)
При този модел инфраструктурата на „Облака” функционира само за
конкретна организация. Тя може да бъде управлявана от организацията или от
трето лице и може да съществува както на нейна територия, така и извън нея.
Данните и процесите се управляват вътре в самата организация без
ограничения на мрежовия капацитет, както и въпросите, свързани със
сигурността илиправните изисквания, които услугите на публичния „Облак”
може да изискват.
Общностен Облак (Community cloud)
При този модел инфраструктурата е споделена между няколко
организации и поддържа специфична общност, която има споделени интереси
(напр. мисия, изисквания за сигурност, политика и др.). Тя може да се

16

King, Rachael (2008‐08‐04). ʺCloud Computing: Small Companies Take Flightʺ. Businessweek
(http://www.businessweek.com/technology/content/aug2008/tc2008083_619516.htm); Gruman, Galen
(2008‐04‐07). ʺWhat cloud computing really meansʺ (http://www.infoworld.com/d/cloud‐
computing/what‐cloud‐computing‐really‐means‐031 )
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управлява от организациите или от трето лице и може да съществува както на
тяхна територия, така и извън нея.
Публичен Облак (Public cloud)
При този модел инфраструктурата на „Облака” е достъпна до широката
публика или до голяма индустриална група и е собственост на организация,
продаваща cloud‐услуги. Типични примери за такъв модел са услугите на
Google Apps и Windows Azure.
Хибриден Облак (Hybrid cloud)
При този модел инфраструктурата е съставена от два или повече Облака
(частни, общностни или публични), които остават уникални, но са свързани
посредством стандартизирана или комерсиална технология, която позволява
преносимост на данните и приложенията (например „Cloud bursting” за
предоставяне „при необходимост”на допълнителни ресурси).
Основните предимства на Cloud Computing включват:


Гъвкавост – Cloud Computing предлага нов еластичен модел на
използване и заплащане на услугите. Клиентите могат да консумират
точно толкова, колкото желаят. Те могат да повишават или понижават
своите бизнес изисквания.



Редуцирана стойност – използването на „Cloud” технологията осигурява
заплащане на услугата с постепенно нарастване чрез модела „плащаш
при напускане”, който предоставя възможност за намаляване на
оперативните разходи.



IT с добавена стойност – IT персоналът повече не трябва да се притеснява
за постоянните софтуерни актуализации и други въпроси, свързани с
използването на компютри. Следователно те ще освободят повече време
за концентриране върху иновацията и стратегията.



Мобилност – Потребителите могат да имат достъп до услуги и данни от
всяко едно място с Интернет връзка.
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Увеличен капацитет за съхранение – Клиентите могат да съхраняват
повече данни, докато в същото време остават гъвкави и нямат нужда от
поддържане на физическо пространство за съхранение.

Основните проблеми при реализирането и ползването на Cloud
Computing

са рисковете, свързани със сигурността. Множество ръководни

органи на компании са притеснени, че хостингът на софтуер или бизнес
процеси

върху

„Облак”

ги

прави

по‐уязвими

от

гледна

точка

на

информационната сигурност.
Поради тази причина е важно да се спомене, че доставчиците на Cloud
Computing разчитат, както на строгите политики за поверителност, така и на
усъвършенствани

мерки

за

безопасност,

като

например

доказани

криптографски методи за удостоверяване автентичността на потребителите. В
допълнение към това, компаниите могат да избират дали да криптират данни
преди съхранението им на сървъри на доставчици – трети страни. В резултат от
това доставчиците на Cloud Computing смятат, че предлагат много високо ниво
на сигурност и конфиденциалност при управление и съхранение на данните.
Сигурността

и

защитеността

на

потребителските

данни

са

от

първостепенно значение в Cloud Computing среда. Законодателните решения в
момента обаче практически не могат да решат проблемите, които новите
технологии поставят пред информационното общество.
Трябва да се намери отговор на въпроса кое е приложимото
законодателство по отношение на защитата на личните данни в Cloud
Computing среда. Феноменът Cloud Computing поставя на изпитание цялото
налично законодателство в областта на защитата и обработката на личните
данни, тъй като редица правни проблеми все още не са разрешени, а
реформирането на текущите правила не се осъществява със скоростта, с която
се развива технологията.
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Трябва да се намери отговор и на въпроса „кой чии данни може да
използва и как”.
Трябва да намерят своето разрешение и отношенията на доставчика с
третите лица – потребителят трябва да бъде уведомен и да даде изричното си
съгласие данните му да бъдат предоставяни и обработвани от трети лица, както
и да бъде изяснен въпросът с отговорността в случай на загуба или
неправомерен достъп до последните. Разбира се, достъпът на едни крайни
потребители до данните на други е недопустим.
Отговор трябва да получат въпросите кой управлява данните, кое право е
приложимо по отношение на тях, както и какви са условията за трансфер на
данни извън границите на ЕС.По този въпрос се прилагат правилата, закрепени
в Директива 95/46. Принципът е, че не се допуска трансфер на данни извън ЕС
към трети страни, които не предлагат „адекватно ниво на защита“. Не е ясно
обаче какво точно включа понятието „адекватно ниво на защита“.
От изключителна важност е да се посочи, че изначалната концепция за
Cloud Computing услугите е глобална и че вътре в „Облака” няма граници.
Идеята, която стои сега в законодателството по отношение на защитата
на личните данни, е, че във всеки един момент трябва да е ясно къде се намират
данните, които подлежат на защита, от кого са обработвани и кой е отговорен
за тази обработка.
Cloud Computing средата обаче внася коренни промени в тази идея, тъй
като потребителят никога не знае и не може да бъде сигурен къде точно се
съхраняват неговите данни и кой и по какъв начин ги обработва.
Ако данните могат да се намират на всяко едно място, на което има
достъп до Интернет, концепцията за отговорността на обработващия данните
става неясна, тъй като не е известно чия е властта да осигури адекватно ниво на
защита. Перспективата за използването на Cloud Computing услугите зависи не
от технологични проблеми, а основно от решаването на законодателните
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проблеми. Безспорно поставените проблеми са само маркирани и в никакъв
случай разрешени.
В случая, технологичното развитие изпреварва многократно развитието
на законодателството. Появата на Cloud Computing услугите се оказва проблем,
който все още не е намерил своето адекватно разрешение в нито една държава
по света.

Участие на телекомуникационните оператори в реализацията на Cloud Computing
Традиционните телекомуникационни оператори все още смятат, че
услугите ще финансират изграждането и поддържането на инфраструктурата в
краткосрочен план. По принцип достъпа до „Облака” през Интернет най‐вече
чрез оптиката до дома и чрез мобилните мрежи се осигурява преобладаващо
от тях. Дори шефове на историческите телекоми в Европа наскоро заявиха, че
Google трябва да споделя част от своите приходи с тях, за да се покрият част от
инвестициите за изграждане на мрежите от ново поколение.
Редица големи телекоми в Европа започнаха да предлагат облачни
услуги на корпоративните си клиенти, включително инфраструктура като
услуга (IaaS) и платформа като услуга (PaaS).

Cloud Computing услугите в България
България все още не е достигнала до сериозното внедряване на тези
технологии и масовото им използване в публичния сектор, макар и вече да има
начални идеи и реализация за подобна употреба. Тепърва предстои
изследването на възможностите на новата Cloud Computing среда и на
предизвикателствата, които тя поставя пред информационното общество.
У нас облачните услуги все още не са намерили отражение в
портфолиото на телекомите, въпреки че големите оператори използват
облачния модел за предоставяне на вътрешни ИТ услуги, макар и в не толкова
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явен вид.17

Както показва опита на някои от водещите телекоми у нас, под

комбинираното въздействие на икономическата ситуация и нуждата

да не

изостават от световните технологични тенденции, много българските бизнес
предприятия се насочват към този нов вид услуги с цел да избегнат големите
инвестиции за закупуването и поддръжката на сложни системи и софтуер.
Което от своя страна води до факта, че отделни компании – както сред
водещите телекомуникационни оператори и интернет доставчици (Виваком,
Мобилтел, Интеррут), така и сред малките и средни фирми, разработващи
конкретни приложения (DGM, cloud.bg, Стоун Компютърс и др.) вече започват
да предлагат облачни услуги.
Когато става дума за съхранение на лични данни и файлове в „Облака”,
конкуренцията всъщност се измества от национално, на глобално ниво поради
присъствието на добре установени играчи като Amazon, Google и доста други
по‐малки

специализирани

компании,

които

предлагат

такива

услуги,

обвързани с техните основни услуги и продукти.
В периода 2011 – 2013 г. ще властват хибридните облаци, като
телекомуникационните

оператори

ще

са

водещи

при

обединените

комуникации, гласовите и видео облачни услуги. В същото време ще се
наблюдава бум на „магазини за корпоративни приложения“, което ще
премахва все повече „огради“. Тези „магазини“ ще имат каталози на облачните
услуги с включени частни облачни приложения, разрешени публични облачни
приложения, мобилни приложения.18 Прогнозите на анализаторите сочат, че
корпоративните облачни услуги ще нарастват все по‐бързо, тъй като
предприятията ще научават все повече за този модел, служителите ще искат все
повече услуги, а доставчиците ще се стремят да ги предоставят.

17

Новите облачни шансове за операторите, Computerworld, 01.06.2011
(http://computerworld.bg/cloud/7/)
18
Kerravala, Zeus, Yankee Group, ʺMigrating to the cloud is dependent on a converged
infrastructure,ʺ Tech Target. (http://www.convergedinfrastructure.com/Path‐to‐the‐Cloud )
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Телекомите ще намерят своята ниша, например при предоставянето на
облачно базирани приложения, премахвайки бариерите пред истинската
мобилност в предприятието. В другата област „комуникациите като услуга”
телекомите могат да изпълняват ролята и на „облачни брокери“.19

Интелигентни транспортни системи
Според

Директива

2010/40

на

ЕС,

увеличаването

на

обема

на

автомобилните превози в Съюза, свързано с растежа на европейската
икономика и изискванията за мобилност на гражданите, е основната причина
за

нарастването

на

претоварването

на

пътната

инфраструктура

и

за

увеличеното потребление на енергия, както и източник на екологични и
социални проблеми. Иновациите ще изиграят основна роля за намиране на
подходящи решения за Съюза относно преодоляването на тези проблеми,
развивайки относително нов сегмент в ИКТ ‐ интелигентните транспортни
системи (ИТС).20
Съгласно Директивата ИТС са високоразвити приложения, които, без да
включват интелигентност в буквалния смисъл, имат за цел да предоставят
иновативни услуги за различни видове транспорт и управление на движението
и да дадат възможност на различните потребители да бъдат по‐добре
информирани, както и да допринесат за по‐безопасно, по‐координирано и „по‐
интелигентно“ използване на транспортните мрежи.

19

Oestreich, Ken, ʺConverged Infrastructure,ʺ CTO Forum, November 15, 2010
(http://www.thectoforum.com/content/converged‐infrastructure‐0)
20
Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година относно
рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния
транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт
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ИТС обединяват телекомуникационни, електронни и информационни
технологии с транспортното инженерство с цел планиране, проектиране,
експлоатация, поддръжка и управление на транспортни системи.
Основната цел на регулативната рамка по отношение на ИТС е да
осигури приложението на оперативно съвместими системи, които са основани
на отворени и публични стандарти, които да са на разположение на
недискриминационна

основа

за

всички

доставчици

и

ползватели

на

приложения и услуги.

Приоритетните области за изграждане на ИТС в Европа са:


Оптимално използване на данните за пътищата, движението по тях и
пътуванията;



Непрекъснатост на ИТС услугите за управление на движението и
товарните превози – това означава способността за предоставяне без
прекъсване на услуги по транспортните мрежи в целия Съюз;



ИТС приложения за пътна безопасност и сигурност;



Свързване на превозното средство с транспортната инфраструктура.

Приоритетни действия, които си поставят за изпълнение институциите
на Съюза, както и държавите членски включват:


предоставянето в целия ЕС на информационни услуги за мултимодални
пътувания;



предоставянето в целия ЕС на информационни услуги в реално време за
движението по пътищата;



данни и процедури за предоставяне, където е възможно, на минимална
универсална информация за движението, свързана с безопасността на
движението по пътищата, която е безплатна за потребителите;



хармонизираното предоставяне на оперативно съвместима система
„eCall“ в целия ЕС;
27
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предоставянето на информационни услуги за места за безопасно и
сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства;



предоставянето на резервационни услуги за места за безопасно и сигурно
паркиране за камиони и търговски превозни средства.
Във насока реализиране на цялостната концепция на ЕС и съответните

приоритетните действия, свързани с приоритетните области следва да бъдат
изградени редица системи (някои от тях вече съществуват).

Концепция за отворена платформа в превозните средства
В сътрудничество с бизнес сектора и академията, в ЕС се разработва
концепция за внедряване на т.нар. отворена платформа в превозните средства
(open in‐vehicle platform), която да позволи разгръщането на стандартизирани
услуги и приложения, базирани на ИТС.
Основните задачи, които си поставя консорциумът от участници са21:


Дефиниране на основните елементи и интерфейси на платформата



Развитие на оперативнатa и договорна рамка на системната архитектура,
с цел достигане до цялостна визия за отворена платформа в превозните
средства (open in‐vehicle platform).
На фигурата по‐долу са показани базовите приложения (могат да се

интерпретират и като интерфейси), които задължително в законов аспект
трябва да присъстват в новосъздаваната платформа. Дефинирани са две
области – на комерсиалните превозни средства и на личните автомобили.

21

ITS Action Plan. Specific Action 4.1. Adoption of an open in‐vehicle platform architecture for the
provision of ITS services and applications
(http://ec.europa.eu/transport/its/road/action_plan/doc/2010_06_21_oivp_oehry.pdf )
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Фигура. Интеграция на приложенията в „отворена платформа в
превозните средства”



Digital Tahograph (цифров тахограф), контролно бордово устройство,
регистриращо параметри, като скорост на превозното средство,
дължина и време на пробега, продължителност на почивките за
екипажа и др. В някои отношения наподобява на самолетната „черна
кутия”.



EETS (European electronic toll service) – система и приложение за on‐
line разплащане на транспортни такси.



eCall (emergency call) ‐ сигнал за спешен случай. Осигурява бързо
оказване на помощ на водачи на МПС при пътно транспортно
произшествие. Има се предвид система, подаваща информация за
състоянието на отделни възли на превозното средство, както и GPS
координати на мястото на инцидента. eCall е базиран на Е112.

В България ИТС започват да навлизат най‐вече през последното
десетилетие, отчасти като резултат от експортната ориентация на някои
сектори на икономиката, вкл. ИКТ и отчасти като решения за подобряване на
публичните услуги. Като примери за първоначални стъпки могат да се посочат:

29
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Автоматизираната система за таксуване на пътниците в трамваите и
тролейбусите на столичния градски транспорт;


Паркиране с SMS в синята зона на столицата;



Други информационни услуги през Интернет, предлагани от Центъра
за градска мобилност в столицата – напр. мобилна услуга за проверка
за репатриран автомобил;



TMC (Traffic Message Channel22) услугата в България се – предоставя се
от партньорите TrafficNav23; Kvarta Soft24; tix.bg25. В момента се
провеждат първите тестове за приемане на ТМС от Garmin България,
което ще осигури като допълнителна услуга информация за трафика
в София с предлагане на алтернативни маршрути при задръстване
през системата на Garmin26;



SafeDrive ‐ национална GPS‐базирана система за автоматично
предупреждение за опасности на пътя и за навлизане в опасни зони
от пътната мрежа на България и Европейския Съюз (разработка на
фирмата ИКОМ ООД).27

1.3. Сценарно планиране в ИКТ
Методът на сценария не е нов метод, но въпреки че го има споменат
(обикновено с до половин‐една страница обяснения) в практически всеки
учебник по стопанско управление или мениджмънт, той е малко познат. Нещо
повече, обикновено се свързва с теорията за вземане на решения базирани на
математическо

очакване

на

базата

на

три

сценария

(оптимистичен,

22

http://www.tmcbg.com/bg/index.html
http://www.trafficnav.co.uk/
24
http://www.kvarta.net/
25
http://www.tix.bg/
26
http://www.garmin.bg/?s=3&i=52
27
http://www.eurogps.eu
23
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песимистичен и реалистичен), всеки с определена вероятност – грешка, която
често се критикува в литературата, посветена на метода на сценария.
Ключовите предпоставки за прилагане на метода на сценария могат да се
сведат до следните:


Методът преживява преоткриване във форсайт практиките, които
постепенно се институционализират както в Европейската комисия,
така и в редица страни‐членки на Европейския съюз. Чрез
предоставянето на финансиране по линия на шеста и седма рамкови
програми за пилотни проекти за прилагане на метода на сценария
при изработване на обществени политики Европейската комисия
подпомогна натрупването на необходиия минимум от знание
(кодифицирано и скрито в опита на участващите) и контакти на
български специалисти с водещите академични и консултантски
центрове

в

Европа.

Фондация

«Приложни

изследвания

и

комуникации» се утвърди28 не само като център на форсайт
компетентност

в

България

и

балканския

полуостров,

но

е

разпознаваема в Европейски контекст. След работа по първият проект
Foretech и последващите Fistera, Civisti, RIFI, ForSociety и няколко
други, Фондация ПИК беше поканена да отговаря за форсайта на
сътрудничеството на Европа и Китай в областта на изследванията на
околната среда, в рамките на проект SPRING, който се очаква да
допринесе както за по‐голямо сътрудничество между Европа и Китай,
така и за планирането на финансирането в осма рамкова програма на
това сътрудничество в облстта на изследванията на околната среда. С
помощта на въвлечените в изпълнението на тези проекти около 40‐50
експерта се получи еднa критична маса от запознати с различни
разновидности на метода. Тази предпоставка по същество е и
28

Инж. Зоя Дамянова, прогамен директор на Фондация ПИК е ръководителя на екипите, работещи по
форсайт проблематиката от 2001 г.
31

Анализ на текущото състояние и определяне на тенденциите
за развитие на иновациите в областта на ИКТ

движеща сила, тъй като има продължващо и усилващо се влияние
върху разпространяването на метода на сценария и форсайта в
България. В следващите конкурси за проекти на седма рамкова
програма форсайта се разпростира и върху нови области до този
момент като правосъдие и вътрешен ред.


През последните няколко години на пазара на управленски дискурс (в
България) се наложиха концепции (напр. «хаотика» и «син океан»),
автори и книги, които в пряк или непряк вид използват (препоръчват)
метода на сценария (Шумейкър, 2005, Чан Ким и Моборньо, 2006,
Котлър и Каслионе, 2009, Фридман, 2009). Методът на сценария беше
дискутиран в различни професионални формати (сп. Икономика, сп.
Лидер, годишните конференции на Асоциация «Телекомуникации» и
на други ИТ форуми), студенти от Стопанския факултет разработиха
дипломни работи използвайки метода на сценария в различни сфери
(преводачески услуги – Тодорова, 2005 и строителство – Йотова, 2007),
а някои дори го използваха при проектирането на нов бизнес29.



Влизането в Европейския съюз увеличи и продължава да увеличава
хоризонта на планиране в много бизнеси и общественото управление.
Така например широка група общественици и представители на
туристическия бизнес във Варна започна през 2007 г. планирането на
кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2017
г. В момента тече планирането за следващия пограмен период (2014‐
2020 г) в ЕК и съответно не само българското правителство, но и
редица предприятия се опитват едновременно да планират и своето
бъдеще заедно с обществено‐значимите приоритети за местно,
регионално и национално развитие до 2020 г.

29

За лош късмет планирането на новия бизнес съвпадна с кризата през 2008 г. която почти доведе до
фалит инвеститора заради голяма инвестиция в бизнеса с имоти и се принуди да замази плановете си за
нови бизнеси за неопределено време.
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Много от (световните) пазарните лидери в ИКТ сектора използват
ефектни визуализации на бъдещето като част от маркетинговите си
стратегии, представяйки корпоративни визии поне 10 години напред.
Сред тях са Microsoft, Nokia, DoCoMo и др. Те са запомнящи се и
стигат до широк кръг от потребители и специалисти. Този факт прави
«приемливо» «корпоративното фантазиране», а обяснението как
DoCoMo (или Nokia) използва вече направените сценарии за да
възлага на НИРД отдела си задачи прави метода на сценария
привлекателен за мениджърите от ИКТ сектора в България30.



Макар

и

твърде

ограничен

дял

(по

данни

от

началото

на

докторантурата – 4.4% през 2005 г.) има фирми от ИКТ сектора, които
споделят, че използват под една или друга форма метода на сценария.
В по‐голямата част от случаите става дума за приложение на SBRE –
процесът по формулиране на изискванията към дадена софтуерна
система на базата на дефинирани сценарии на поведение. Сред тях
има както фирми, изцяло чужда собственост, смесена, така и чисто
българска. Служителите, които работят в тях, при нормална смяна на
работата за сектора през 3‐4 години разпространяват информацията
за метода, така че освен публичния (виж по‐горе) дискурс посветен на
метода на сценария има и един неформален скрит.

Необходимостта от приложение на метода на сценария би трябвало да се
преценява във всеки конкретен случай, но най‐общо движещите сили, които
биха усилили както предлагането, така и търсенето на приложения на метода
на сценария са a) утвърждаването на български компании, които са световни
лидери в своите пазарни ниши (като Хаос груп и Аваспорт31, например) и пред
които ще стоят сериозни предизвикателства в полето на стратегиите; б) вълната
30
31

Интервю на дисертанта с мениджър бизнес-развитие на една от иновативните български ИКТ фирми.
Държи около 20% от световния пазар на парашутни крила за летене.
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на коучинга също би могла да има съществен принос, тъй като тя постепенно
издърпва фокуса от миналото (при психотерапията) към бъдещето; в)
постепенното

«нормализиране»

на

мениджърите,

предприемачите

и

институционалната рамка в България, при което бизнеса излиза на «светло», а
управленските техники «имат значение»32 и вече коментираната движеща сила
– финансиране и институционализацията на форсайт техниките на европейско
равнище.
Фирмите, които имат научно‐изследователска и развойна дейност и
смятат стратегически да я развиват, имат голям шанс да използват метода на
сценаия. Практически всеки бизнес в съвременността е подложен на
турболентен натиск от развитието на технологиите, които могат както бързо да
обезсмислят даден бизнес, така и да създат редица нови. Макар и по‐малките
фирми да нямат възможност да приложат цялостно метода на сценария, е
възможно поне частично метода на сценария да бъде вграден при изграждането
на всеки бизнес план или организационна диагностика. Бизнес асоциациите
биха могли да изработват с участието на членовете си, държавата и независими
експерти да подпомогнат изграждането на сценарии, докато всяка фирма да
преценява как да ги използва в стратегическото и оперативното си планиране.
След пилотното приложение на метода на сценарното планиране и
форсайта към електронното правителство през 2002 – 2004 г. (виж Приложение
4), Министерство на образованието, младежта и науката планира реализацията
на мащабен форсайт в сферата на ИКТ, който може да допринесе за по‐
адекватно и координирано изработване на обществени политики, които в
дългосрочен план да подпомогнат на някои от най‐инвоативните български ИТ
предприятия. За тази цел обаче е необходимо и активно участие на бизнес
32

90-те години на миналия век бяха много особени в това отношение. Една не малка част от
«предприемачите» и «мениджърите» на прехода бяха «ефективни» в онази институционална рамка без
ни най-малко да познават или следват нито класическите управленски, нито икономически
инструментариуми. Поведението дори на «нормални» западни фирми и мениджъри тук не съответстваше
на предписанията на теориите и добрите практики. Например не рядко западните мениджъри на местни
компании назначава на длъжности по човешките ресурси млади жени, които знаеха език и да работят с
компютър, и изобщо не се интересуваха дали имат образование или опит в тази област.
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асоциациите и мениджърите на тези предприятия, така че техните хориознти
на плаирани да бъдат издърпани по‐далеч и чрез по‐голяма прогнизируемост
на политиките компаниите да получат по‐голяма сигурност в средата за
правене на бизнес (например по отношение на кадрите, по отношение на
потенциално търсене в страната и по отношение на евентуалното привличане
като стратегически партньор на водещи технологични компании в България).
Основните сценарии разработени от Световния икономически форум и
докладвани през 2007 г. са три: «Safe Havens», «Middle Kingdom» и «Youniverse».
Те най‐общо описват възможното развитие на Цифровата екосистема предвид
вече описаните тенденции за конвергениця между различните преносни среди,
крайни устройства и потребителски модели. Сливат се разнообразни
технологии от телекомуикациите (фиксирани и мобилни телефони, мобилни
телефони и GPS, телефонни линии, интернет и кабелна телевизия, сателитна
телевизия и сателитен интернет, информационни системи и технологии и
медии, медии и забавлеие, ИТ и забавление и т.н.). Самото понятие «цифрова
екосистема» включва в себе си процесите на конвергенция и се дефинира като
пространството,

формирането

от

(след)

конвергенцията

на

медийните

индустрии, телекомите и ИТ индустриите (софтуер, цифрови игри, електронни
пазари и т.н.). Тя се състои от потребители, компании, правителства и
гражданското общество, както и самата цифрова инфраструктура (отново
конвергирана), която става основа за интеракцията между различните
участници в системата.
За да се фoрмират основните сценарии за развитието на цифровата
инфраструктура СИФ търси отговор на два въпроса:
1.

Ще бъде ли създаването на социална и икономическа стойност
контролирано от индустрията или ще бъде органично и ще
бъде движено от долу на горе, oт различни микро‐общности?

2.

Каква ще бъде еволюцията на общата бизнес среда – дали ще се
развие към по‐отворена или по‐затворена система.
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Контролираното от индустрията създаване на стойност има
следните характеристики:


Процесите и системите, чрез които потребителите и създаващите
стойност комуникират се дефинират и движат от основните
индустрии (с презюмиран олигопол)



Агрегирането на продуктите и услугите се извършва от индустрията



Най‐съществената

част

от

добавената

стойност

е

силно

комерсиализирана, собственост на и със силно ограничени правила и
права за потребяване. Потребителите допринасят малка стойност.


Иновацията е основно движена от индустрията.

Органичният растеж движен от общностите на потребителите и
независими създатели на стойност предполага наличието на следните
характеристики:


Независими

отворени

платформи

подпомагат

стздаването

на

съдържание, услуги и стойност от страна на множество творци‐
потребители. Самите участници в систематасъздават и управляват
правилата и процесите.


Агрегирането на продукти и услуги се извършва от потребителите
или техни общностни обединения



Потребителите и техните общности имат съществено участие в
създаването на стойност и освен това успешно комерсиализират тази
стойност (в смисъл на получаване на пари или друга разменна
стойност)



Общностите играят ролята на инкубатор, който създава иновацията
чрез crowdsourcing и други силно дистрибутирани системи
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Отворената цифрова екосистема предполага взаимна свързаност на
повечето от съществуващите транспортни системи с общи и съвемстими
стандарти за работа, което довежда до констелация и клъстеризаране на
участиците и отворена регулаторна система, която поддържа отвореността.
Затворената
относително

цифрова

по‐ниска

екосистема,

съвместимост

почти

между

наобратно,

различните

прдполага

транспортни

инфракстури, с бариери (технологични или ценови) за свързане помежду
различни силози от свързани технологии. Затворената система предполага
също вертикална интеграция между съдържание, услуги и устройствата и
технологиите зад предоставянето им. Регулациите ограничават отвореността и
създават стимули за затваряне на технологиите и интелектуалната собственост.

Трите сценария предлагат комбинация от различните възможности
между типа бизнес растеж и типа цифорва екосистема.
Youniverse, игра на думи, която ознчава «твоя вселена» е сценария, при
който имаме сравнително отворена бизнес среда и отворена цифрова
екосистема, която се задвижва основно от потребителите и техните общности,
от по‐малки и независими играчи (незавиисими музиканти, независимо кино,
независими автори, софтуер с отворен код или малки независими компании,
производители

на

софтуер).

При

този

сценарии

се

раждан

нови

организационни структури, различни от класическите фирми, които са силно
персонализирани, и с помощта на цифорвата екосистема се преодолява
основата причина за появата на фирмите (според институционалната
икономика) – транзацкционните разхдои. Някои класически компании успяват
да се адаптират към мовия модел на създаване на иновации и творчество и се
адаптират и оцеляват, докато други потъват и изчезват завинаги. Пример от
близкото минало за компания, която трудно се адаптира и губи огромни
позиции на пазара беше Британика.
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Safe Heavens е сценарий, при който потребността от сигурност във
виртуалния свят диктува почти всички решения и довежда до вертикална
интеграция и самостоятелно сигурни среди за предоставянето на услуги.
Доминиращите технологии са затворени, което пък рано или късно довежда до
определни страхове и притеснения за злоупотреба с лична информация.
Middle

Kingdoms

отвореностите.

е

Цифровата

сценарий,
екосистема

при
е

който

има

сравнително

баланс

отворена

между
и

има

възможност за инероперабилност между различните технологии, но все още
създаването на стойност (и социална, и търговска) се прави в големи
индустриални клъстери. По‐високите стандарти и изисквания за съвместимост
от страна на потребители, гражданско общество, правителства, а и отделни
бизнеси довеждат, от една страна, и от друга, водещата роля на стария бизнес
модел на създаване на стойност и контрол върху използването довежда до
появата на нови ниши от посредници, които агрегират информация, услуги и
създаат стойност. Съвсем естествено, този сценарий е междинен между Safe
Heavens

и

Youniverse,

без

изрично

да

се

поставят

аксеологическо

предпочитание между различните сценарии, нито пък да се предпоставят
вероятности за реализиране на различните сценарии.
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II. Широколентов интернет и електронни съобщителни
инфраструктури
Електронните съобщителни инфраструктури33

са ключов елемент за

развитието на иновациите в ИКТ сектора и интернет. В рамките на стратегия
Европа 2020, водещата инициатива за развитие на информационното общество
‐ „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“, формулира като
една от основните цели ускорено развитие на високоскоростен достъп до
интернет посредством всеобщо достъпни и технологично неутрални мрежи,
което да позволи да се извлекат максимални ползи от наличието на единен
цифров пазар за домакинствата и фирмите с времеви хоризонт 2015 – 2020 г.34
След спадът в икономиките на Европа през 2009 г., който се отрази и на ИКТ
сектора като цяло и на телекомуникациите – в частност, високите темпове на
растеж в традиционните пазари на фиксирана и мобилна гласова телефония се
забавиха, главно поради достигане на ниво на насищане, а бурния ръст на
пазара на данни все още не може да компенсира този застой в ръстовете на
пазарите

на

гласови

съобщения,

с

които

бяха

свикнали

големите

телекомуникационни доставчици. Донякъде като компенсация за ограничените
потребителски разходи и като едно от средствата за преодоляване на общата
икономическа криза, Комисията и държавите членки предприеха редица
действия за увеличаване на публичните инвестиции в изграждането на високо‐
скоростни електронни съобщителни инфраструктури. В резултат на тези
усилия и на вътрешно‐секторното технологично и икономическо развитие,

33

Съгласно Директива 2009/140/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните
съобщителни мрежи и услуги „електронна съобщителна мрежа означава преносни системи и,
когато е приложимо, комутационно или маршрутизиращо оборудване и други ресурси,
включително неактивни мрежови елементи, които позволяват преноса на сигнали посредством
проводници, радио, оптични или други електромагнитни способи, включително спътникови
мрежи, фиксирани (с комутиране на канали и пакети, включително Интернет) и мобилни
наземни мрежи, електропроводни системи, доколкото са използвани за пренос на сигнали,
мрежи, използвани за радио‐и телевизионно разпръскване, кабелни телевизионни мрежи,
независимо от типа на пренасяната информация;“ (ОВ, L337, 18.12.2009, стр. 37)
34
COM (2010) 245 final on Digital Agenda for Europe
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предлагането на фиксиран и мобилен широколентов достъп нарастваше и през
2010 г., макар и с по‐бавни темпове от очакваното. В сравнение с предходната
година, в края на 2010 г. покритието с фиксирани широколентови мрежи се
увеличи с около 1% средно за ЕС и достигна 95,3%, като някои страни успяха да
постигнат значително по‐голям ръст. Такива бяха Румъния, Унгария, Кипър и
Австрия. Но дори в тези страни, развитието беше неравномерно и селските,
слабо‐развити райони изостават значително със средно 82,4% от населението на
тези райони, имащо достъп до фиксиран ШЛИ, което е ръст с около 3
процентни пункта спрямо предходната година.35 Покритието с мобилен ШЛИ
чрез 3G мобилни мрежи обхваща 90% от населението на Съюза, като отново
живеещите в селските райони са по‐ощетени.36

През 2009 г. в повечето

държави инвестициите в мрежи за достъп от следващо поколение (NGA)
останаха обаче ограничени, макар и стимулирани от конкуренцията в кабелния
достъп и от публичните инвестиции, вкл. със средства от ЕС.37

35

SEC(2011) 708 of 31.05.2011 – Commission Staff Working Paper. Digital Agenda Scoreboard., p. 11
Digital Agenda Scoreboard 2011, Pillar 4, Monitoring fast and ultra‐fast Internet access
(http://ec.europa.eu/information_society/digital‐agenda/scoreboard/docs/pillar/broadband.pdf)
37
COM (2010) 253 final Progress Report on the Single European Electronic Communications Market
(15th Report), p. 3
36
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Източник: SEC(2011) 708 of 31.05.2011 – Commission Staff Working Paper. Digital
Agenda Scoreboard., p. 12

Скоростите на широколентов достъп при крайния клиент също бележат
постоянен растеж, при относително запазване или дори намаляване на цените,
вкл. заради развитието и разпространението на „пакетни услуги” като в края на
2010 г. абонатите на интернет със скорост над 10 Mbps са двойно повече в ЕС в
сравнение с предходната година и достигат почти 30% за сметка на намаляващ
брой на абонатите на интернет със скорост до 2 Mbps. Предоставянето и
използването на свръх‐бърз ШЛ достъп до интернет със скорости над 30 Mbps
изостава най‐много на ниво ЕС, като към края на 2010 г. едва 5% от всички
фиксирани линии до крайни клиенти предоставят такава възможност.38 Един
от основните проблеми, препятстващи изграждането на свръх‐бързи мрежи е
наследената технология в страните на ЕС, където с малки изключения, сред
които и България, фиксираните линии се базират основно на xDSL и мрежи за
кабелна телевизия, докато оптичните мрежи (вкл. до дома/сградата /FTTH,
FTTB/) все още не са широко разпространени.
Европейските политики в тази област, вкл. Програмата в областта на
цифровите технологии за Европа, се основават все още в значителна степен на
стандартни

структурни

индикатори

за

употребата

и

навлизането

на

информационните и комуникационни технологии (ИКТ) сред населението и
бизнеса39

и малко на брой международно сравними данни, резултат от

специализирани изследвания.40 Основната част от тези индикатори са
38

SEC(2011) 708 of 31.05.2011 – Commission Staff Working Paper. Digital Agenda Scoreboard., p. 12
e2005 Policy Indicators, i2010 benchmarking indicators, Information society structural indicators
(Source: EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database);
OECD eGovernment Statistics, OECD Information and Communications Statistics,
Telecommunications Statistics (Source: OECD Statistics Portal
http://www.oecd.org/topicstatsportal/0,3398,en_2825_495656_1_1_1_1_1,00.html)
40
Напр. използваните за подготовка на самата Програма в областта на цифровите технологии:
SEC (2010) 627 ‐ Europe’s Digital Competitiveness Report, Commission Staff Working Document; Van
Dijk 2010. Broadband Internet Access Costs, a study for the European Commission, Final report
39 39
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създадени на базата на икономическото, политическо и технологично развитие
в старите страни членки. Това дава приоритет на конкретни характеристики и
често води до подценяване на специфични особености на новите страни членки,
които са ключови за техния икономически ръст, технологично и социалното
развитие. Така например поради масовото използване на DSL технологии като
база за ШЛИ в ЕС15, покритието с DSL все още се разглежда от Комисията като
един от основните индикатори за напредъка на бързите и свръх‐бързи мрежи.41
До 2005 г. официалната статистика на Общността изключваше RLAN
технологиите от дефиницията за високо‐скоростен/ШЛИ, което водеше до
допълнително подценяване на реалното развитие в отделни страни, където
вътрешно‐селищните информационни мрежи на основата на RLAN имаха
широко разпространение – нещо нетипично за старите страни членки. След
2009 г. поредица анализи, вкл. доклади изготвени по поръчка на ЕК42,
подчертават наличието и значимостта на комбинацията между оптична мрежа
и RLAN за развитието на ШЛИ не само в България, но и в други страни като
Румъния, Литва и в по‐малка степен Словакия и Чехия. Този ефект на
подценяване на спецификите в технологичното развитие в България се
подкрепяше

и

от

факта,

че

през

последните

две

десетилетия

две

взаимоусилващи се условия ‐ липсата и неприлагането на регулациите в
областта

и развитието на бизнес практики, попадащи в сивия сектор на

икономиката, една част от пазара на интернет, вкл. наличието на мрежи,
January 2010; John Van Reenen et al. 2010. The Economic Impact of ICT, SMART N. 2007/0020 January
2010;
41
“Що се отнася до фиксираните широколентови технологии, наличието на DSL се използва
като достоверен показател за следене на напредъка в тази област.” Digital Agenda Scoreboard
2011, Pillar 4, Monitoring fast and ultra‐fast Internet access,p. 3
(http://ec.europa.eu/information_society/digital‐agenda/scoreboard/docs/pillar/broadband.pdf)
42
[Новите страни членки] „показват напълно различни модели в избора на ШЛ технологии и
особено онези страни, където липсата на наследена широколентова инфраструктура насочва
инвестициите към други технологии. В Румъния, България и Литва, и в по‐малка степен в
Естония, Латвия, Словакия и Чехия, предоставянето на фиксиран линии за ШЛИ е много по‐
силно базирано на оптични технологии” отколкото в старите страни членки.
42 Digital Agenda Scoreboard 2011, Pillar 4, Monitoring fast and ultra‐fast Internet access, p. 13‐14
(http://ec.europa.eu/information_society/digital‐agenda/scoreboard/docs/pillar/broadband.pdf)
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предлагането и използването на ШЛИ не съществуваше според официално
наличните данни.
Въпреки ниските стойности на навлизането на ШЛИ в България, което по
данни на Евростат/НСИ към края на 2010 г. е било 13.9% (14,9% по данни на
КРС), компетентните органи на ЕС подчертават, че съвременното технологично
развитие в някои страни, вкл. в България, се основава на FTTx +LAN технологии.
Като резултат, България и Португалия (на основата на оптични мрежи и
мрежи на кабелна телевизия) са на първо място в ЕС по дял на ШЛ линии,
предлагащи достъп със скорост над 10Mb, като и двете страни имат малко над
70% (а Румъния – малко над 60%) при средно 38,9% за ЕС27.43
Около 70% от широколентовите линии в Република България са по
технология различна от хDSL. Най‐широко разпространените технологии за
широколентов достъп са LAN и RLAN (57,3% от широколентовите линии),
следвани от хDSL (29% от широколентовите линии) и кабелния достъп (12,7%).
Технологията WiMax е сравнително нова за нашия пазар (WiMax услуги на
българския пазар се предлагат от края на 2007 г.) и все още има малък
процентен дял (по‐малко от 1%) от общия брой абонати.44
Според изследване на CISCO за качеството на ШЛ достъп до интернет в
света, за две поредни години – 2009 и 2010 г., България се нарежда след
водещите Южна Корея, Япония, Швеция и Литва в групата на страните,
притежаващи качество на ШЛ линии, което ги прави готови за бъдещите
интернет приложения, каквито са например интернет телевизията с висока
разделителна способност (high definition internet TV) и високо‐качествени видео‐
разговори. Ниското ниво на навлизане на ШЛИ сред населението (broadband
penetration rate) обаче е основната причина страната ни да не попадне в
категорията на водещите страни в тази област (broadband leaders).

Високо‐

скоростните и свръх‐високо скоростните линии са развити най‐вече в големите
43

Digital Agenda Scoreboard 2011, Pillar 4, Monitoring fast and ultra‐fast Internet access, p. 13‐14
(http://ec.europa.eu/information_society/digital‐agenda/scoreboard/docs/pillar/broadband.pdf)
44
Актуализирана национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Р. България
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градове, като София е водеща в това отношение, което се потвърждава от
заемането на 10‐то място в световната класация на градовете с най‐високо
качество на интернет достъпа през 2009 г.45 Положително за развитието на
ШЛИ е факта, че различията между големите градове, вкл. столицата, и по‐
малките населени места, в това число и селските райони, не са значими
дотолкова, че да водят до реално разделение според възможностите, които
интернет достъпа предоставя на крайните потребители да ползват интернет
технологиите на днешния ден и тези на бъдещето.

Източник: Digital Agenda Scoreboard 2011, Pillar 4, Monitoring fast and ultra‐fast
Internet access, p. 13

Според изследване на предоставянето на ШЛИ в България, проведено
през първата половина на 2010 г. от Фондация Приложни изследвания и
комуникации, 91,5% от населението на страната живее в населено място, в което
съществува поне един доставчик на широколентов интернет (със скорост над 1
Mbps и цена на достъп до 30 лв.). От гледна точна на населените места, в 42% от
тях има поне един доставчик, като сред тях попадат всички градове на
територията на страната.

45

Broadband Quality Study 2009, CISCO & University of Oxford and University of Oviedo
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Наличие на поне един доставчик на ШЛИ по населени места, март 2010

Източник: Фондация Приложни изследвания и комуникации

Според данни на Комисия за регулиране на съобщенията, през 2010 г. в
България има регистрирани над 1320 доставчика на ШЛИ, но по оценки на
Фондация Приложни изследвания и комуникации, съществуват и такива
оператори, които оперират без да са регистрирани съгласно законовите
изисквания, а в много случаи дори регистрирани доставчици оперират извън
географския обхват на съответните лицензии. Тази фрагментираност и дори
нарушаването на регистрационния режим допринася за увеличаване на
конкуренцията на пазара. Това е основната причина цените на предоставяне на
фиксирани ШЛ линии да са сред най‐ниските в ЕС, дори в случаите на най‐
високи скорости.46
Развитието на специфичен технологичен и бизнес модел в предлагането
на ШЛИ и масовото използване на тези модели в райони с различни
46

През 2009 г. цените за интернет достъп (непакетна услуга) в България за скорости между 144
kbps и 20+ Mbps са в границите между 15 и 24 евро, изчислени в паритетна покупателна
способност или между 7 и 11 евро в абсолютни стойности.( Van Dijk 2010. Broadband Internet
Access Costs, a study for the European Commission, Final report January 2010, стр. 9)
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урбанистични,

икономически

и

социални

характеристики,

улеснява

последващия трансфер на тези модели в други страни. Повечето от големите
доставчици на ШЛИ в България разполагат със собствени изследователски и
развойни звена, работещи основно в две направления – технологично развитие
на мрежите и конвергенция и въвеждането на „пакетни услуги”. Тези
доставчици често са сред ранните внедрители на нови технологии в страната, а
някои от тях успяват да трансферират специфичната комбинация от
технологично и бизнес ноу‐хау и към други страни в Европа или световен
мащаб.47
Засилената конкуренция на пазара на фиксиран и мобилен ШЛ достъп в
България и конвергенцията на технологиите бяха основните причини за
непрекъснато окрупняване на пазара през последното десетилетие, вкл. чрез
навлизане на чужди инвестиции, като този процес започна първо сред
доставчиците на кабелна телевизия, но бе бързо последван и от доставчиците на
интернет. Въпреки значителното развитие в изграждането на нови и
технологичното обновяване на съществуващите високо‐скоростни мрежи, което
претърпя страната през това десетилетие, частните инвестиции не са
достатъчни за постигане на заложените в националната политика цели,
основно в селски и слабо развити, отдалечени райони. Преодоляването на тези
диспропорции, се търси чрез използването на публични средства – основно от
европейски фондове. В България наскоро стартира проект за изграждане на
широколентова инфраструктура в селски райони, който се финансира от
Оперативна програма Регионално развитие с общо 20 млн. евро, от които
малко над 17 млн. са финансиране от страна на ЕС, а останалите – от
националния бюджет. Това е първият опит за използване на публични
47

Особено показателен пример за трансфер на специфичен технологичен и бизнес модел в
областта на ШЛИ, базиран на LAN, от България към чужбина, е проектът за внедряване на
цялостно решение в 7 многомилионни града в Индия. Той се осъществява от основателите на
два от първите и най‐големи доставчици на интернет в България и създателя на една от най‐
популярните в страната системи за управление на LAN оператори (IPACCT), която към
момента обслужва над 200 оператора в България, Македония и Сърбия.
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инвестиции при изграждането на високо‐скоростни мрежи, които да не са
предназначени за употреба от държавната администрация, след решението на
правителството от юли 2009 г., средствата в размер на малко над 33 млн. евро,
отпуснати

на

страната

съгласно

Европейския

план

за

икономическо

възстановяване да бъдат използвани единствено за възобновяеми енергийни
източници и управление на водите, но не и за интернет инфраструктура,
въпреки изричния приоритет, заложен в европейския план.
Засилената конкуренция на интернет пазара и конвергенцията в
технологиите

оказва

натиск

за

иновации

и

при

телекомуникационни

оператори. Тъй като по‐голямата част от иновациите в областта на бързите и
свръх‐бързи мрежи са всъщност иновации в услугите (понякога съпътствани
или пораждани от иновации в технологиите), традиционните телекоми са
принудени също да иновират в предлаганите услуги, за да не се останат
единствено „преносна среда” за други печеливши бизнес предприятия. Някои
глобални тенденции до голяма степен предопределят насоките на иновации в
телекомите, дори в малки страни като България. На ниво ЕС делът на гласовите
мобилни услуги в общите приходи на операторите спада, като тази тенденция
се запазва и за българския пазар, предшествана от още по‐големия спад при
фиксираните гласови услуги. В резултат, през последните 3‐5 години,
телекомите поставят акцент върху разнообразяване на портфолиото си от
услуги чрез навлизане в нови пазарни ниши (предлагане на сателитна
телевизия, пакетни услуги и др.) и чрез разработване или внедряване на нови
услуги с добавена стойност (нови информационни услуги, услуги свързани със
сигурност и безопасност48, мобилно видео‐наблюдение и др.). Тази тенденция

48

Услугата Bipper, разработена от една от водещите ИТ компании у нас ‐ Сирма Солюшънс и
предлагана от Виваком, дава възможност на родителите да получават информация за
местоположението на своето дете посредством локализиране на неговия мобилен телефон,
както и да контролират трафика на неговия телефон. Услугата МТел Key Control, разработена
от Мобилтел съвместно с производителя на оригинални блиндирани врати Солид 55, позволява
електронно заключване на вратата чрез мобилния телефон, както и дистанционно управление и
контрол на достъпа.
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ще отбележи още по‐висок ръст през следващите години, тъй като от 2009 сме
свидетели на все по‐широкото навлизане на таблети и електронни четци, а
малко по‐рано започна и масовото навлизане на интелигентни мобилни
телефони (смартфони), което ще увеличи масата на крайни устройства,
позволяващи ползването на комплексни услуги.
Трябва да се има предвид, че навлизането на смартфони, таблети, четци,
netbooks, се подсилва и от факта, че през последните години безжичният
достъп до интернет – както мобилен и WiFi, така и от типа „точка до много
точки” (WiMax) става реална конкуренция за доставчиците на традиционен
широколентов достъп. Имайки предвид, че тези технологии представляват
реална алтернатива на достъпа до „последната миля” при постоянно
намаляваща цена, както и потенциала им за предоставянето на широк набор от
услуги на крайните клиенти, може да се очаква, че разпространението тези
технологии както в ЕС, така и у нас ще продължи да нараства с бързи темпове.
В голяма степен това ще зависи от това как ще се развие конкуренцията между
тези технологии и технологиите от следващия клас ‐ LTE.
Като резултат от наблюдаваните тенденции на разширяване на
географския обхват и на конкуренцията в предлагането на ШЛИ, както и
тенденцията към повишаване качеството и разнообразието на предоставяните
услуги, възможните насоки за развитие през следващия 3‐5 годишен период
вероятно ще са свързани с:


разпространение на свързани услуги и технологии (напр. нарастващо
предлагане на пакетни услуги като телевизия + телефон + интернет;
засилваща се конвергенция на разнородни крайни устройства и
съпътстващи софтуерни приложения);



повишаване скоростта при крайния клиент поради повишаване на
интерактивността на съществуващи и поява на нови услуги върху
конвергентни устройства;
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повишаване изискванията към скорост и пропускателна способност
(bandwidth) поради диверсификация на институциите, създаващи
съдържание, в посока от областните и общински центрове към малките
населени места (социални услуги, вкл. образование, здравеопазване,
читалища, библиотеки и др.; административни услуги);



навлизане на безжични технологии за ШЛ достъп до интернет, вкл. като
причина и резултат от навлизането на таблети, смартфони и други
интелигентни крайни устройства.



ангажираност на местната власт с управлението и дори частично – с
регулирането на ШЛ инфраструктури на съответната територия чрез
публично‐частни партньорства;

2.1. Политики и регулации в областта на ШЛИ в ЕС и България
С цел постигане по‐бързо на заложените цели в Програмата в областта
на цифровите технологии за Европа по отношение развитието на бързи и
свръх‐бързи мрежи, през септември 2010 Комисията публикува пакет от
политически документи, включващи: Препоръка за регулиран достъп до
мрежи от следващо поколение49, целяща да уеднакви регулацията, касаеща
достъпа до нови високо скоростни мрежи, като гарантира баланса между
необходимостта от (публични) инвестиции и ненарушаване на пазарната
конкуренция


Предложение за формулиране на първата програма за политика в
областта на радиочестотния спектър50, в което наред с цялостната визия
за развитие на политиката в тази област се предлагат и конкретни

49

COM (2010) 572 on Commission Recommendation on Regulated Access to Next Generation Access
COM (2010) 471, Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing
the first radio spectrum policy programme
50
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решения за освобождаване до 2013 г. на определена част от спектъра за
наземни

електронни

широколентов

комуникационни

интернет,

като

услуги,

ключов

вкл.

фактор

за

мобилен

за

бързото

разпространение на тези услуги, тъй като наличните към момента
честоти не могат да гарантират достатъчен ресурс.


Препоръка за действия в областта на ШЛИ в Европа51, задаваща насоки за
насърчаване на публичните и частни инвестиции в изграждането на
бързи и свръх‐бързи мрежи, вкл. за постигане на набелязаните
национални цели за развитие на ШЛИ и предлагаща насоки за по‐добро
използване на европейските фондове за тази цел.



Година по‐късно, през септември 2011 г., по поръчка на Комисията бяха
разработени и публикувани Правила за инвестиции в областта на ШЛИ52,
който има за цел да предложи на всички управляващи органи в
държавите членки, най‐добрите практики и правила за инвестиционно
планиране и обществени търгове в тази област.

На национално ниво, политиката в областта на ШЛИ се основава на
Националната програма за ускорено развитие на информационното общество
в Република България за периода 2008‐2010 г., която дефинира „ИКТ
инфраструктура и сигурност” като първото от шестте направления за действия
и последващата Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп
в Република България (ноември 2009 г.), която от една страна синхронизира
краткосрочните и дългосрочни цели на Програмата в областта на цифровите
технологии за Европа в българската национална политика, вкл. чрез подготовка

51

COM (2010) 472 final, Communication on European Broadband: investing in digitally driven
growth
52
Guide to broadband investment,
(http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7630, accessed on
November, 25, 2011)
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на съпътстващи документи53, а от друга страна – задава интегриран подход при
планирането и осъществяването на тази политика съвместно с други секторни и
национални

политики54.

Националната

стратегия

задава

три

основни

приоритета:


Повишаване навлизането на ШЛ достъп до интернет чрез изграждане на
широколентова инфраструктура в селски райони.



Интеграция на съществуващите държавните електронни съобщителни
мрежи

с

цел

осигуряване

функционирането

на

електронното

правителство


Осигуряване на подходящи условия, които да насърчат обновяването и
технологичното надграждане на частните и публични широколентови
мрежи и постепенното им преминаване към мрежи от следващо
поколение (NGA).

Изпълнението на заложените цели, вкл. успешното използване на
средства по европейските фондове, обаче ще зависи не толкова от изграждането
на нови и обновяването на съществуващите бързи и свръх‐бързи мрежи за ШЛ
достъп, а от създаването на благоприятни условия за развитие на услуги от
частния и публичен сектор, които да служат като стимул за ръст в търсенето и
потребяването на интернет. Досегашното развитие показва, че именно
наличието на съдържание и услуги са определящи за развитието на
инфраструктурата, а не обратното. Поради тази причина, развитието на
електронното управление и електронното правителство като част от него, би
имало силен положителен ефект, тъй като до момента само отделни негови
елементи и в много по‐голяма степен – услугите в областта на информация и
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Концепция за изграждане и отдаване за поддръжка и експлоатация на регионални мрежи за
широколентов достъп в отдалечени и селски райони (2010 г), Решение на Комисия за защита на
конкуренцията относно съответствието на планираната инвестиционна инициативас правилата
з аконкуренция
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Програма за развитие на селските райони в Република България 2007‐2013 г., ОП Регионално
развитие
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забавление (infotainment) са движещи сили на търсенето на интернет сред
населението и предприятията.
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III. България като аутсорсинг дестинация за иновации
Исторически аутсорсинг индустрията винаги е предпочитала Азия и в
частност Индия, Китай, Филипините, Индонезия, Малайзия и Сингапур И
макар Индия да продължава да е водеща в световен план, тъй като представя
най‐ добрата смесица от фактори, тя не е лидер по много от отделните
критерии като ресурси и умения на работната сила, обща бизнес среда,
конкурентоспособност и т.н.55
Измененията

на

гео‐икономическото

пространство

създават

предпоставка страните от Източна Европа да бъдат привлекателен център за
аутсорсинг индустрията на услуги и отдалечена поддръжка, а също така и за
разработка на софтуер и хардуер. Причината е както в географското
положение, което улеснява логистичните решения, така и в по‐голямата
близост в културните практики и традиции между страните от Източна и
Централна Европа с останалите на континента и със САЩ. Една от страните,
която добива силна популярност през последните години е България. Според
една от съществуващите класации, през 2010 г. тя се нарежда на първо място в
Европа и на четвърто в света сред общо 38 държави, като избор на
международните

компании

за

предпочитана

аутсорсинг

дестинация.56

България и околните страни привличат голяма част от американските и
европейски корпорации, за да базират своят аутсорсинг на услуги по
поддръжка и контакти с клиентите поради сравнително високото качество и
добре обучен работен персонал и сравнително ниското заплащане. Фактор за
това е съществуването на добре развита, експортно ориентирана компютърна
индустрия през социализма, което е създало предпоставки за развитието на
добре организирано и практически подготвено висше образование в областта
на високите технологии, което без съществени държавни инвестиции успява да

55
56

Global Sourcing & Outsourcing Locations, http://www.sourcingline.com/outsourcing‐countries
Global Sourcing & Outsourcing Locations, http://www.sourcingline.com/outsourcing‐countries
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се поддържа на добро ниво до днес. След краха на социалистическия режим
през 1989 г. голяма част от българските специалисти създават частни компании
в IT сектора57 или заминават в чужбина като високо платени специалисти.
Общите нагласи на бизнеса са, че България е атрактивна за
услуги

по

поддръжка

и

контакти

с

клиентите

аутсорсинг на

поради

добрите

макроикономически показатели, сравнително стабилна икономическа система,
добро ниво на средното и висшето образование. Съществен недостатък в
страната остава наличието на корупционни и неформално‐мрежови бизнес
практики, които се променят бавно под влиянието на икономическата
глобализация

и

улеснените

възможности

за

квалифицираните

служители,

които

подобрени

имат

мобилност

на

високо‐

възможности

за

натрупване на опит, работейки с чужди партньори. Съдебната система също се
нуждае от сериозни реформи, които да подобрят нейната работа и въпреки, че
при аутсорсинга на услуги, този фактор не е от ключово значение, липсата на
сигурност в бизнес средата, която се създава, влияе отрицателно върху оценката
за страната. Комбинацията от сравнително добро общо образование, знанието
на няколко чужди езика от младите хора, както и сравнително най‐ниските за
Европа заплати в сектора правят страната особено привлекателна в аутсорсинга
на кол центрове, услуги за отдалечена поддръжка, както и съпътстваща
разработка на услуги и приложения за тях. Можем да предполагаме, че този
тип бизнес ще продължи да се развива в достатъчно добри темпове през
следващите години. Това е предпоставка за развитие на някои нови индустрии,
които да поддържат този тип едър бизнес. Доставки на храни и стоки по
офисите и домовете, специфични учебни програми за бърза преквалификация
на персонала, възможности за развитие на малки IT компании от хора
57

Въпреки липсата на изчерпателни изследвания, има достатъчно доказателства, че ключовите
предприятия в българския ИКТ сектор, които задават неговия облик през следващото
десетилетие след промените, се развиват основно на базата на академично предприемачество от
академичните и ведомствени институти от социалистическия период, както и на базата на
предприемачество сред средните и високи нива технически специалисти и ръководители на
производствени предприятия на компютърната индустрия и електрониката.
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натрупали опит в клоновете на мултинационални компании от сектора (като
Сименс, HP, Майкрософт и др.) са част от положителните непланирани ефекти
от развитието на аутсорсинг индустрията в страната.
От

гледна

точка

нивото

на

иновативност

в

ИКТ

сектора,

привлекателността на страната за аутсорсинг на кол центрове и услуги за
отдалечена поддръжка всъщност означава позициониране по‐скоро в дейности
с ниски нива на иновативност, но същевременно това създава среда за развитие
на аутсорсинг дейности свързани с разработката на софтуерни приложения и в
много по‐редки случаи – на хардуер, които се намират на другия край на
скалата за иновативност. За последното спомага и макроикономическата
стабилност на страната през последните две години, както и сравнително
добрите

икономически

и

инфраструктурни

показатели

за

последното

десетилетие, особено по отношение на ИКТ сектора. Това се потвърждава от
позицията на страната в различни международни класации, като тази на
Международния институт за развитие на управлението и класацията на
Световния икономически форум. За 2010 г. България заема 53‐то място по обща
конкурентоспособност в световен план, 3‐то място по инвестиции в ИКТ, 6‐то
място по скорост на интернет достъпа при крайния потребител, 8‐мо място по
навлизане на мобилна телефония и 12‐то място по износ на услуги (основно
ИКТ).58
Тези резултатите се отразяват пряко на позицията на страната като
аутсорсинг дестинация – по различни методологии през миналата година
Gartner

и

ATKearney

позиционираха

България

сред

привлекателните

аутсорсинг дестинации, вкл. за високо‐специализирани разработки на ИКТ
приложения и услуги. През 2005 г., ATKearney нарежда страната ни на 15‐то
място в световен план и на 2‐ро място сред държавите от Централна и Източна
Европа (след Чехия), но през 2010 г., тя се е придвижила до 13‐то място в света и

58

World Competitiveness Yearbook, 2010, IMD, Laussane
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първо място в страните от ЦИЕ.59 Влиянието на икономическата криза в Европа
и сравнително по‐доброто възстановяване на азиатските страни, променя
позицията на България през 2011 г. до 17 място, но тя остава лидер за региона,
изпреварвайки значително следващите я Полша (24 място), Унгария (31 място)
и Чехия (35 място).60 Високите оценки на страната се дължат предимно на
финансовата атрактивност, изразяваща се в ниска цена на труда и едни от на‐
ниските корпоративни данъци в Европа, както и на по‐ниската, но все пак
добра оценка за бизнес средата като цяло, формирана на базата на
положителните оценки за финансовата и икономическа стабилност на страната
и много по‐ниските оценки за нивото на защита на интелектуалната
собственост. С най‐ниски оценки остава наличието и нивото на обучение на
работната сила, като езиковите възможности и общото образователно равнище
са с най‐високи показатели, следвани от наличието на специализиран опит и
ноу‐хау, а на последно място – с изключително негативна оценка остава
наличието на достатъчно работна сила пазара на труда, особено по отношение
на високо‐квалифицирани кадри. Подобни са оценките и на Gartner, според
които през 2008 г. на България не е достигало малко, за да се нареди сред
първите 30 аутсорсинг дестинации в световен мащаб, въпреки наличието на
някои големи компании, които са я предпочели основно заради ниската цена
на труда.61 През 2010 г. България вече се нарежда сред водещите 30 държави в
световен план, като основаната причина според анализаторите е значителното
развитие на ИКТ сектора като цяло, подобряването на бизнес услугите, както и
постепенното излизане от рецесия на редица търговски партньори на страната,
което има незабавен положителен ефект, отчитайки експортната ориентация
на национална икономика и в частност – на ИКТ сектора. Трябва да се

59

A.T. Kearney Global Services Location Index, 2005; A.T. Kearney Global Services Location Index,
2010
60
Offshoring Opportunities amid Economic Turbulence. A.T. Kearney Global Services Location Index,
2011
61
Gartnerʹs 30 Leading Locations for Offshore Services, 2008
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отбележи, че сравнително по‐лошото положение и бавното наваксване на
България според методологията на Gartner в сравнение с тази на A.T. Kearney се
дължи основно на по‐ниските оценки на правителствената подкрепа за
налагането на страната като аутсорсинг дестинация и за развитието на
образователна система, насочена към производство на обучени кадри за ИТ
индустрията, както и на ниските оценки за наличието на достатъчно работна
сила поради сравнително малкия размер на страната.62
Необходимо е да се отбележи, че съществуват редица митове в
общественото съзнание и във възприемането на фактите около аутсорсинга от
страна на политиците. Така например, грешно се смята, че големите операции
на HP Global Delivry Center са всъщност ИТ дейности. Те са силно ИТ
интензивни и за целите на икономическата статистика наистина попадат в ИКТ
сектора, но голяма част от служителите в тази компания имат далеч по‐ниска
ИТ грамотност дори в сравнение с първокурсник по ИКТ специалности.
Средната заплата в тази компания, по официални данни е по‐ниска или дори
сравнима със стартовите заплати в много ИТ компании, които се занимават с
аутсирсинг във вид на програмиране или дори тестване на готови програми.
HPGDC смаи признават в своите отчети, че не извършват никаква НИРД, макар
и публично да се заявява готовност да се започне таква дейност. В резултат,
дейността на HP особено в размерите, за които се представя (3000 човека), е
далеч от ИТ дейност. В този смисъл, ако държавата иска да подкрепя
развитието на ИКТ сектора не трябва да подкрепя развитието на кол‐центрове,
а на НИРД центрове или иновационни хъбове.
Положителното влияние на HP обаче е налице, но трябва да се търси в
съвсем друга посока. HP с помощта на някой чисто български комапнии, от
типа на Сирма Груб (в частност Сирма Монайл), могат да са силен тандем на
някои регионални пазари. Наскоро двете компании спечелиха голям търг за
62

Gartner Identifies Top 30 Countries for Offshore Services in 2010‐2011
(http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1500514 )
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изграждането на грузинското електронно правителство и Сирма Мобайл ще
бъде основният технологичен партньор на HP в израждането му, в това число на
мобилното правителство.
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IV. Иновативна дейност на ИКТ компаниите в България
4.1. Обхват на ИКТ сектора

За разлика от традиционните сектори в икономиката като селско
стопанство, строителство, енергетика и други, ИКТ сектора има размити и
много променливи граници в течение на времето. Този факт затруднява
адекватното отчитане на общата икономическа дейност, иновационната
активност и в частност извърването на научно‐изследователска и развойна
дейност. Допълнително, съществуват големи различия в обхвата на сектора от
гледна точка на националнатите статистики и частните изследователски
компании, които правят пазарни анализи. Така например, НСИ/Евростат не
включват търговията с хардуер в обхвата на ИКТ сектора, докато обикновено
компании като IDC/IDG и Gartner ги включват.
Спрямо НКИД‐2003 ИКТ се дефинира като съвкупността от секторите 30
(производство

на

канцеларска

и

електронноизчислителна

техника),

32

(производство на радио‐, телевизонна и далекосъобщителна техника), 33
(производство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти,
производство на часовници), 64 (поща и далекосъобщения) и 72 (дейности в
областта на компютърните технологии).
Проблематично в тази класификация беше от една страна включването
на класическите пощенски (и куриерски) услуги в обхвата на ИКТ сектора, а от
друга отсъствието на редица други под‐сектори, които в резултат на процесите
на конвергенция стават практически неотделими от ИКТ сектора (примери са
издателската и радио‐телевизионните дейности).
НКИД‐2008 отразява до голяма степен тази динамика и според него ИКТ
сектора (вкл. Интернет индустрията) се дефинира като комбинацията на сектор
26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и
оптични продукти и новият сектор J Създаване и разпространение на
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инфомрация и творчески продукти, далекосъобщения (Information and
communication sector), в който влизат Издателска дейност (58), Производство на
филми и телвизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика (59),
Радио и телевизионна дейност (60), Далекосъобщения (61), Дейности в областта
на информационните технологии (62) и Информационни услуги (63).
От гледна точка на политиката за развитие на ИКТ сектора и особено
използването на ИКТ като инструмент за развитие и повишаване на
конкурентоспособността на икономиката в България важно значение играят и
предприятия от други сектори (например машиностроене – автоматизирани
системи за управление и самолетостроене ‐ авиониката), в които източника на
конкурентоспособност на съответното предприятие е ИКТ отдела му. Друг
пример представлява изнесената (офшорната) ИКТ работа на не ИКТ фирми от
други страни.
Утвърждаването на страната и на ИКТ сектора като успешен модел не
само за производство на софтуер и хардуерни елементи на ниски цени, но и
като предоставящи условия за научно‐изследователска дейност и иновации,
удовлетворяващи високите изисквания на мултинационалните компании, отне
около десетилетие63 и бе пряк резултат от развитието на отделни високо‐
иновативни фирми, които успяха да се наложат на или дори да създадат
специфични нишови пазари в международен план. С работата си, главно
ориентирана към чужди клиенти, тези фирми всъщност успяха да създадат
представа за възможностите, които предлага страната, въпреки почти пълната
липса на подкрепа от страна на официалните държавни институции. В много
случаи чуждите инвестиции и установяването на глобални компании у нас
следваха модела на придобиване на българските фирми, с които съответните
чужди компании са имали партньорски взаимоотношения до този момент.
Присъствието у нас на големи ИКТ компании (HP, IBM, SAP Labs, Siemens,
Johnson Controls, VMWare, Nemetschek, Sitel, Codix, Епик Електроникс и др.),
63

Иновации.бг 2011, Фондация Приложни изследвания и комуникации, София, 2011, стр. 40
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както и наличието на български фирми, създаващи иновативни продукти и
услуги за големи мултинационални компании или в партньорство с тях (Сирма
Солюшънс, Фадата, Интерконсулт България, Технологика, Датекс, Телерик,
Бианор, Хемимонт, Телелинк, Хаос Груп, Рила Солюшънс, AMK Задвижваща и
управляваща техника, Оптикс, Самел‐90, Дейзи Технолъджи и др.) създава
предпоставки за постоянно нарастваща видимост на страната в международен
план и за утвърждаването й като дестинация както за аутсорсинг на услуги по
поддръжка и контакти с клиентите, така и на високо‐технологични иновативни
разработки.Анализите на Фондация Приложни изследвания и комуникации
показват, че през последните пет до десет години в страната се е наложил нов
модел на иновации в ИКТ сектора. Той съчетава характеристики на
традиционния аутсорсинг и високо‐технологично – в много случаи –
корпоративно, иновативно предприемачество. Чертите на този модел включват
аутсорсинг на развойна дейност към български фирми64 или развойни звена на
самите мултинационални компании, установени в България65, като правата
върху продукта и интелектуалната собственост остават при поръчителя, но
българската фирма получава права за ползване/представителство с ограничен
географски обхват – в страната или близкия регион (най‐често Централна и
Източна Европа или Централна Азия). Този модел на работа позволява на
български фирми и на техни служители да участват в разработването на
иновативни продукти и услуги на международно (в много случаи – глобално)
ниво, което създава предпоставки за придобиване на специфично технологично
и управленско ноу‐хау, често водещо до предлагане на алтернативни решения
(съпътстващи иновации), понякога с оригинална българска марка.66

64

Мнозинството от споменатите по‐горе в текста български фирми в една или друга степен са
работили / работят по този модел
65
НИРД клона на VMWare, SAP Labs, Thumbleweed/Axway, Johnson
Controls, и др.
66
По‐подробно този модел е разгледан в Иновации.бг 2011, Фондация Приложни изследвания и
комуникации, София, 2011
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Степен на независимост на фирмите и собственост върху иновациите
/степен на иновативност
ИТ услуги и поддръжка
(български или съвместни
компании). SW. Асемблиране
на HW. Много, предимно
малки фирми, но има и
такива с персонал над 100
души.
Внедрители
на
иновативни ИТ решения в не
ИТ компании.

Global Delivery Services/ Call
centers/IT support
Почти никаква иновация.
Висока концентрация. По‐
скоро
няма
връзка
с
академични институции, ако
има е по‐скоро ПР и стратегия
за привличане на персонал.
От 200 до 2000 души заети.
Област: Услуги.

Иновативни
компании Местни
компании
със
предимно за българския собствени продукти/брандове
пазар, с потенциал за на световния пазар (или
растеж. Отлични контакти регионални пазари). Малко
с академични институции. на брой фирми с 40 до 100
Области:
SW,
HW, души
персонал.
Област:
авионика.
SW/HW
Изнасяне на иновирането в български или съвместни
компании, но запазване на бранда/собствеността. Понякога
местната компания има свободата да намира нови
(световни) клиенти или има права върху географски
пазари.
Добри взаимоотношения с академични
институции. Области: SW/HW.
Писане на код и тестване Изнесени НИРД центрове на
компании.
на
сравните.но световни
Иновирането е ежедневие.
нови/иновативни
технологии/продукти. QA, Висока концентрация. Най‐
(инженеринг
на често разполагат с персонал
150‐250
души.
изискванията обикновено около
се прави във фирмата Обикновено имат докторанти
за служители. Област: SW
майка). Област: SW

Забележка: SW = софтуер, HW = хардуер, QA = тестване на качеството,
инженеринг на изискванията = requirements engineering.
Източник: Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, 2011.

4.2. ИКТ сектор: производство, производителност и иновативност
Според извадката Топ 400 ИКТ компании на Фондация «Приложни
изследвания и комуникации», чието развитие тя следи от 2006 г. ИКТ секторът
непрекъснато се развива (14% ръст в приходите и 83% ръст в печалбата),
наемайки нови хора (18% повече общо) и увеличава производителността си.
Средната заетост на компания се повишава от 68 човека през 2006 на 81 през
2010 г. 41% от фирмите имат повече служители през 2010 спрямо 2006 г. Други
10% са останали на същото ниво. При компаниите, които намаляват
служителите си, това е повече свързано с повишаване на ефективността
(стабилно увеличение на показателя приход на зает през последните 5 години в
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размер на 20% и тенденция на увеличение на печалбата на зает със спад само
през 2008 г.), отколкото със загуба на пазари.
Табица: Показатели за производителност на ИКТ сектора
Средни показатели на зает (хил.
лв)
2010
2009
2008
2007
2006
приход от дейността
188.97 188.81 191.09 195.23 197.69
приход от дейността за фирмите с
намален персонал
155.97 152.37 146.34 138.93 129.66
Приход от дейността за фирмите с
увеличен персонал
118.11 165.74 185.38 200.03 190.94
печалба от дейността
53.65
48.59
52.06
54.58
34.97
печалба за фирмите с намален
персонал
20.15
15.03
14.29
18.68
16.99
Печалба за фирмите с увеличен
персонал
43.32
54.71
66.83
71.50
36.50
Заети
81
76
77
73
68
Източник: Фондация «Приложни изследвания и комуникации», 2011
База: панел от топ 400 компании в ИКТ сектора
При фирмите, които са си увеличили персонала се наблюдава спадане на
показателя приход на зает. От една страна, една значима част от фирмите,
които са си увеличили персонала са фирми от телекомуникациите, което се
дължи да процесите на погъщане на малките интернет доставчици, който е
съпроводен с излизане на светло на част от заетите, без това да води до общо
увеличение на приходите. От друга страна, конкуренцията сред мобилните
оператори и заместването на част от мобилната телефония с интернет
телефония, skype телефония и социални мрежи доведе до спад в приходите на
два от трите оператора, който само частично се компенсира от ръста на третия.
Индикатор, че в групата фирми с увеличен персонал също са протекли процеси
на оптимизация (най‐вече свързани с оптимизация на разходите) е увеличената
печалба на зает.

Електрониката беше един от малкото сектори, които по време на кризата
продължи да расте, макар и с малко, през 2009 г. (3,8 % спрямо 2008 г.), а през
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2010 г. секторът вече демонстрира, че е излязъл от кризата. За първите 11
месеца ръстът на износа в групата продукти офис оборудване и машини за
автоматична обработка на данни (SITC 7567) на годишна база e 34 %, a при
електрическите машини и части за тях (SITC 77) – 24 %, при среден ръст на
износа за същия период от 23 %. Тези данни са още по‐оптимистични за
представянето на сектора, ако се съпоставят със средните равнища за ЕС
(януари‐ноември 2010/2009) – общият годишен ръст на износа е 6 %, в групата
SITC 77 ръстът е 9 %, а в SITC 75 има спад от 4 %.68 За първи път България е
изнесла повече електроника за Германия, отколкото е внесла от нея през
първото тримесечие на 2010 69г.

Износ по групи стоки в милиони евро и средногодишен ръст за периода
2005 – 2009 г.

Източник: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, 2010.

Мащабът в електрониката се гарантира от фирми като Епик Електроникс
(над 2000 души персонал в най‐голямото предприятие от групата в света, почти

68

http://bulgaria.world-countries.net/archives/11862
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три пъти по‐голямо от това в Китай и общо 64 % от работещите в групата),
Спарки елтос (800 души), Оптикоелектрон (над 700 души в предприятията на
холдинга) и по‐малките, но високоиновативни Самел‐90, Сатурн инженеринг,
Оптикс, Датекс, Дейзи технолъджи, Елта‐Р, които са лидери в Източна Европа и
изнасят своя продукция за целия свят.
Редица фирми, които не са разположени в тясната област на
електрониката, но са в свързаната област на индустриалната автоматизация и
роботиката (като Спесима, Ванико, Мехатроника), задвижваща техника (АМК
задвижваща и управляваща техника) или имат частична дейност в областта на
авиониката (Телесис70, Армстехно71) също допринасят както за стабилния износ,
така и за иновативността на сектора. Фирмите от тази група като правило имат
много добри взаимоотношения с академични институции (вкл. защото техните
собственици и мениджъри са били част или все още са част от тях) – както
неформално, така и формално (клъстери, съвместни проекти и т.н.) и играят
ролята на иновационни интегратори – чрез дейността си “внедряват” или
“провокират” иновации с почти всеки договор в почти всички други отрасли
(напр. машиностроене, лека промишленост). Тази група фирми са или изцяло
български, или джойнт‐венчър, които обаче имат развойни отдели и
сравнително голяма свобода за действие. Чрез мрежите си от клиенти72 те могат
да станат мултипликатор за иновации и навлизане на чужди пазари на още
български фирми. Грузия например, макар и малка страна в контекста на ОНД
фокусира значително българско присъствие (Датекс спечели мащабен търг за
касовите апарати там, a Сирма солюшънс ще е под‐изпълнител на HP за
изграждането на мобилно електронно правителство) и тези две фирми лесно
могат да помогнат и на други фирми да навлязат на този пазар.
70

Телесис е фирма на сериен академичен предприемач, който действа в областта на ИКТ, електрониката
и авиониката и дори в самолетостроенето.
71
Производители на български безпилотен самолет “Нити” със собствена авионика, сертифициран и
изнасян за страни от НАТО.
72

Практически всички важни пазари с потенциал на огромен растеж, вкл. Китай, Индия и страните от
ОНД.
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Друг съществен фактор, който може да улесни интернационализацията
на български компании в страни от ОНД, освен традиционните връзки от
преди 1989 г. може да е българската диаспора, която работи за чужди компании
в тези страни или дори за местни компании от телекомуникационния сектор.
Подобен пример представлява Азърбейджан, където има много бивши
служители от БТК. В Bakcell, един от трите мобилни оператора в страната,
главния изпълнителен директор е бил главен изпълнителен директор в БТК,
Директор продажби и други ключови позиции в същия оператор се заемат от
българи. Ключови служители българи има и в Azecell, както и в негови на под‐
доставчици (фирми с офиси в Източна Европа).
Причината за добрите данни в международен план е най‐вече
присъствието на най‐големите ИКТ световни компании, които са устойчиво в
България – HP (2100 души с очакване за наемане на още 2000 души през 2011 г.),
IBM (500 души), SAP Labs (500 души), Simens (500 души), Johnson Controls (500
души), VMWare с втория си по големина НИРД център в света (250 човека),
Computer Sciences Corporation (600 души), Sitel (400 души), така и по‐малките
български клонове на Codix (260 души), Thumbleweed/Axway (160 души),
Software AG (90 души), Adastra (70 души) и някои по‐малки компании, в които
са изнесени ИТ дейностите по разработка и поддръжка на хардуер и софтуер на
други глобални лидери (например от сектори като задвижващи системи,
роботика и машиностроене, добив и преработка на петрол, електронна
търговия, финанси и хазарт).
От 6 до 8 години бяха необходими от появата на първите слаби сигнали
(SAP Labs и Tumbleweed)73 до утвърждаването на България като място не само
където се прави евтин софтуер или електроника (на ишлеме), но и където се
създават иновации (вкл. световни) в областта на ИКТ. България е страната,
която има най‐голям принос към патентите на SAP в САЩ след Германия (9%
от патентите на SAP имат български съ‐изобретател през 2010 г. а през 2009 г. са
73

Виж статията «Forget India, Let's go to Bulgaria» в Businessweek, March 1, 2004
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били 12% и общо 7% от основаването на SAP Labs в България – 2002 г.), а
патентите на SAP с български съ‐изобретатели заемат 2/3 от всички издадени в
САЩ патенти през 2009 и 2010 г. с български съ‐изобретатели. За разлика от
SAP Labs, другите НИРД‐интензивни местни офиси на глобалните компании
(като VMWare, Johnson Controls, Software AG) не подават заявки за патенти в
САЩ с имената на българските си служители, дори и да реализират
определена развойна дейност тук.
В чисто имиджов план се подценява или дори липсва публична
информация за чисто български ИКТ иновациите. Освен вече споменатите
компании от електрониката ‐ Датекс (60 души) и Дейзи технолъджи (80 души),
които имат наложени собствени брандове в международен план, компании
които биха могли да допринесат стойност за имиджа на България като страна, в
която се създават ИКТ иновации са Телерик (300 души), Фадата (160 души),
Интерконсулт България (почти 100 души), Хаос Софтуер/Груп (60 души),
Бианор (40 души), Орак инженеринг (50 души) и др. Те са принудени да
иновират рутинно за да задържат и разширят пазарните си дялове.
Хаос софтуер например е водеща фирма в света в областта на rendering
технологиите. Нейният основен продукт V‐Ray беше използван за направата на
филма Аватар, а около нея беше създаден един слой от индивидуални
разработчици и малки консултантски фирми, които работят за водещи
европейски архитектурни бюра предоставяйки им услуги за 3D визуализация
на архитектурни проекти. Фадата предлага застрахователен софтуер, който е
топ 3 в света. Телерик е ключов партньор на Майкрософт, получил редица
отличия от него, предлагащ оригинална платформа за разработване на
майкрософтски продукти. Сирма солюшънс разработи изцяло (включително
целия процес на разработване на изискванията към продукта) по идейна
поръчка от Норвегия на продукта Бипър (Beeper), който дава възможност за
локация без GPS и цялостно управление на разговорите чрез програмиране на
ниво SIM карта.
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4.3. Научно‐изследователска и развойна дейност в ИКТ сектора
Официалната статистика на НИРД много трудно може да се използва за
обективен анализ на процесте в ИКТ сектора. По данни на Фондация
«Приложни изследвания и комуникации» разходите, а и други данни за НИРД
в ИКТ са значително подценени от НСИ (средно от 3 до 10 пъти)74.

Таблица: Официално отчитащи се единици от ИКТ сектора в НСИ
2005
2008
2009
2010
брой
предприятия
29
41
48
67
Персонал
422
458
526
Източник: НСИ
Въпреки нарастналия брой отчитащи се предприятия в НСИ, достигащи
до 67 през 2010 г., все още значителна част от най‐иновативните и извършващи
сериозна НИРД не се отчитат в НСИ. Ръстът от около 25‐30 нови ИКТ
предприятия, които се отчитат в НСИ основно се дължи на изискванията на
МИЕТ за отчетност на НИРД в НСИ като инструмент за доказателство на
иновативност на предприято при определяне на допустимостта им за
кандидатстване по Оперативна програма Конкурентоспособност. Тези нови
отчетни единици, като цяло отчитат малко на брой персонал (най‐често 1‐2) и
разходи за НИРД, които могат да бъдат осчетоводени като оперативни разходи
за съответната година, за да не плащат данъци върху тях. Важен фактор за
повишената отчетност е и дейността на НСИ, които проследяват по външни
обкетивни фактори (например финансиране от Фонд Научни изследвания или
Национален иновационен фонд, наградите за иновативно предприятие на
Фондация

Приложни

изследвания

и

комуникации)

и

идентифицират

потенциални преприятия, които с висока вероятност извършват НИРД.
Дълбочинни
74

интервюта

с

редица

ИКТ

и

други

иновативни

фирми

Вж. ИновацииБГ 2009 и ИновацииБГ 2010.
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(включително с международни, големи български, български с патенти,
български с публикации и т.н.) показват, че основна причина за неотчитане на
НИРД се явява незнание на мениджърите и факта, че са делегирали всички
подобни задължения на счетоводствата си, които пък нямат капацитет да
преценят кой разход е НИРД, кой не, а и факта, че от недекларирането на
НИРД не следват санкции. В този смисъл, обажданията до фирмите от страна
на НСИ за напомняне и насърчаване на отчетността имат несъмнен принос, но
все пак основен мотиватор си остават изискванията на МИЕТ за финансиране на
европейски проекти.
Дори само поименно изброените фирми в този анализ, които безспорно
извършват НИРД от мнозинството от персонала си (VMWare, Johnson Controls,
SAP Labs), българските фирми, които участват в НИРД проекти на
Европейската комисия

и публично оповестените НИРД отдели на други

фирми са достатъчни за да се види, че общият брой отчетен персонал,
занимаващ се с НИРД е много подценен. По експертни консервативни оценки
на Фондация «Приложни изследвания и комуникации» в България има поне
около 120 фирми, които извършват НИРД, като общият персонал зает в НИРД
е поне 5 пъти повече от официално отчетеното. Допълнителни аргументи в
този смисъл са фактите, че Рай Сат има сравним брой заявки за патенти със
SAP през 2009 г., а Онтотекст (част от групата на Сирма) имаше съпоставим
брой публикации в списания с импакт фактор с Института по математика на
БАН на брой заети.

Таблица: Общи разходи на НИРД (в хил. Лв)
2005
GERD
208142
BERD
44804
ICT
11249
Източник: НСИ, 2011

2008
325855
101112
19481

2009
361060
108174
14152

2010
420105
210600
13934
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На фона на увеличаващите се официални разходи на НИРД от страна на
предприятиата като цяло (почти път пъти в сравнение с 2005 в абсолютен
размер) и разходите на държавата (два пъти), буди тревога увеличението едва с
24% на разходите за НИРД в ИКТ сектора. Това разминаване обаче следва да
бъде обяснено с факта, че повече фирми от не‐ИКТ сектори са били
бенефициенти по европейски проекти, отколкото ИКТ фирми и съответно
увеличената отчетност през 2010 г., а донякъде и още 2009 г. довежда до този
неочакван ръст (и съответно липса на ръст) от чисто пазарна гледна точка.

Фигура: Разходи за НИРД в сектор Предприятия и в ИКТ сектора в % от
общите разходи за НИРД
60.0

50.0

40.0
BERD

30.0

R&D in ICT

20.0

10.0

0.0
2005

2008

2009

2010*

Източник: Евростат, 2011

Динамиката на отчетените разходи за НИРД показва бързо «догонване»
на предприята на държавата от гледна точка на разходите за НИРД, достигайки
50% от общите разходи. Делът на НИРД разходите от ИКТ предприятията в
общия спадат от 5.4% през 2005 на 3.3% през 2010 г. Спрямо разходите на
другите на другите предприятия, ИКТ губят позиции от 25.1% от общите
разходи на предприятията за НИРД до 6.6% през 2010 г.
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Фигура Структура на разходите за НИРД в сектор Предприятия
100.0

80.0

60.0
Other
R&D in ICT
40.0

20.0

0.0
2005

2008

2009

2010*

Източник: Евростат, 2011

Интересна особеност на отчетените разходи за НИРД в ИКТ сектора е и
намаляващият среден отчетен разход на зает човек в НИРД от 46 хиляди лева на
човек през 2008 до 26 хиляди на човек през 2010 г., което практически означава
по‐ниско от средната заплата на човек в ИКТ сектора и практически никакви
капиталови разходи за НИРД.
Фактът, че малко на брой предприятия се отчитат в НСИ е проблемен
както заради чувствително по‐ниските индикатори за иновативността на
предприятията в този сектор, и следователно създавайки грешна представа, че в
България няма условия за иновации в ИКТ сектора. Не по‐малко важен
проблем е високата честота на конфиденциалност на данните, ако се опитаме
да анализираме ИКТ сектора в дълбочина (на съответните съставни под‐
сектори, както бяха дефинирани по‐горе), но и в географски план, което пък е
от особено значение за развитието на регионите и регионалните иновационни
стратегии.
Данните за разходи за НИРД на ниво четирицифрен код са дадени в
приложение. Както се вижда, мнозинството от клетките са или с липсваща
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информация (неотчетени стопански единици) или с конфиденциални данни. В
известен смисъл най‐важната информация, която може да се извлече от
данните на НСИ е коя фирма не се очтита (за по‐големите), за които от пубични
източници или дълбочинни интервюта има информация, че извършва НИРД
(например, получила е финансиране по рамковите програми, НИРД център на
междунаордна компания, сключила договор за НИРД с държавата по данни от
Агенцията за обществени поръчки).

Таблица: Структура на конфиденциалността (разходи и персонал) 2008

Критерии за
конфиденциалн
ост75
Критерий А
Критерий В
Критерий V

Общ
о:
46.9
1.2
‐

РАЗХОДИ
ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ:
Нетърговс
Държав
Висше
ки
Чужби
Предприя
ен
образова
организац
на
тия
сектор
ние
ии
47.3
71.7
‐
‐
100.0
‐
‐
‐
‐
‐
51.0
‐
‐
‐
‐

ПЕРСОН
АЛ

33.6
‐
2.4

Източник: НСИ, 2011

Таблица: Структура на конфиденциалността (разходи и персонал) 2009
РАЗХОДИ
ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ:
Критерии за
ПЕРСО
Нетърго
конфиденци Об
Държ
Висше
Предпри
вски
Чужб НАЛ
алност
що:
авен
образов
ятия
организ
ина
сектор
ание
ации
Критерий А
48.6
44.1
57.9
‐
‐
100.0
26.1
Критерий В
1.6
1.5
‐
‐
‐
‐
‐
Критерий V
8.9
8.2
27.4
‐
‐
‐
20.6
Източник: НСИ, 2011

75

Критерий А - статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три предприятия
Критерий В - статистически данни, в които относителният дял на едно предприятие е над 85 на сто от
общия обем
Критерий V - вторична конфиденциалност, с цел да не се разкрият данните по критерий А или критерий
В
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Таблица: Структура на конфиденциалността (разходи и персонал) 2010
РАЗХОДИ
ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ:
Критерии за
ПЕРСО
Нетърго
конфиденци Об
Държ
Висше
Предпри
вски
Чужб НАЛ
алност
що:
авен
образов
ятия
организ
ина
сектор
ание
ации
Критерий А
0.6
1.5
20.1
‐
‐
93.1
1.7
Критерий В
7.3
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Критерий V
12.2
58.0
79.9
‐
‐
‐
12.2
Източник: НСИ, 2011

Въпреки че в рзултат на увеличената отчетност през периода 2008‐2010
конфиденциалността на данните намалява, все още половината от клетките, за
които има данни за разходи за НИРД или НИРД персонал са конфиденциални.
80% от разходите за НИРД в ИКТ сектора през 2010 е бил реализиран в
три от 11 съставляващи под‐сектори, а именно 26.30 (Производство на радио‐,
телевизионна

и

далекосъобщителна

техника),

46.5

(фирми,

които

са

квалифицирани като търговци, но имащи НИРД свързан с производството на
хардуер) и 62. Сектор 62 (Дейности в областта на информационните
технологии) има над 50% от разходите и 60‐70% от заетите с НИРД дейност в
сектора (по отчетни данни).

4.4. Тенденции в иновативната дейност на ИКТ фирмите
Анализът на НИРДИ на компаниите от ИКТ сектора дават основание за
отграничаване на следните няколко тенденции (Виж Таблица 2 и Казуси 1, 2 и
3):
Първо: наблюдават се сериозни конкурентни предимства в областта на
НИРД при фирмите‐производителки на офис техника, прецизни инструменти
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и оптични продукти. Съществуват местни български фирми с изградени НИРД
лаборатории и персонал, които са ангажирани със създаването на нови
продукти. Местни производители (например Daisy Technologies) осъществяват
доставки за големи мултинационални компании като Nokia и Alcatel. При
осъществяването на иновационни проекти фирмите от сектора използват и
чуждо ноу‐хау, но като цяло разработките се осъществяват в страната.
Второ, голяма част от местните офиси на телекомуникационните
компании притежават звена за развой, създадени с цел разработката на нови
услуги с висока добавена стойност. В резултат от някои специфики при
изпълнението на комплексни изследователски проекти, телекомуникационните
компании често работят съвместно с фирми, изпълняващи други ИКТ
дейности. В рамките на сектора се създават нови малки фирми с основна
функция предоставянето на нови услуги за крайните потребители (например
value added SMS services), които изискват значителни инвестиции поне на
първите етапи от тяхната разработка.
Трето, съществува голям брой компании извън ИКТ сектора, които
обаче са интензивни потребители на ИКТ‐услуги и се явяват или основни
потребители на ИКТ фирмите, или предоставят подобни услуги като
допълваща спрямо основната си дейност. Пример за подобно „съжителство” е
AMK, Габрово – български филиал на немски производител на двигатели,
който се управлява от инженер по електроника и бивш собственик на фирма в
областта на електрониката. Българското поделение на компанията има
изградено ИКТ звено за НИРДИ и по редица проекти работи в тясно
сътрудничество със специалисти от Техническия университет в Габрово.
Четвърто, съществува голям брой малки фирми, които осъществяват
интензивна НИРДИ с финансиране по европейски програми. В голямата си
част те се създават от или работят в сътрудничество с изследователи от
университетите и БАН. Изключение от тази тенденция е Sirma Solutions, която е
наградена от МОМН като най‐активно работеща компания по проекти към
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Шеста рамкова програма. Sirma Solutions кандидатства както директно, така и
чрез джойн венчъра си Ontotext. Наред с това компанията наема академичен
състав, магистри и докторанти от Софийски университет и БАН.
Пето, действа клъстер от чуждестранни компании, които трайно са
пренасочили дейността си в рамките на страната (например Thimbleweed) или
аутсорсват НИРДИ дейности в областта на ИКТ и поддръжка на бази данни
към

български

фирми.

Примери

за

подобно

взаимодействие

са

Intercomponentware Bulgaria SPL и SAP Labs Bulgaria.
Шесто, съществуват ИКТ компании, които в миналото са развивали
интензивна НИРД в тази област, но по различни причини са я преустановили:
миграция към друг вид дейности (например рисейлинг или аутсорсинг).
Пример за подобно поведение е Rila Solutions, която стартира дейността си с
рисково финансиране като джойн венчър с БТК. След спукването на дот ком
балона и 11 септември 2001 г. компанията преустановява осъществяването на
НИРД и се концентрира върху аутсорсинг.
Седмо, често малки фирми в областта на ИКТ услугите осъществяват
НИРД. Такива са повечето от фирмите, предлагащи легални информационни
системи (Daxi, Apis, Ciela) или производители на счетоводен или управленски
софтуер (Microinvest and Bonevsoft) като резултат от бързо променящите се и
повишаващи се изисквания на крайните клиенти.
Осмо,

някои

компании

действат

като

иновационни

хъбове,

предоставяйки високотехнологични услуги (fast prototyping, 3D modelling and
virtual testing of new machines or elements) спрямо големи системни
интегратори, НИРДИ лаборатории в областта на ИКТ, фирми в областта на
автоматизацията и машиностроенето и други. При подобно взаимодействие те
често обслужват фирми, конкуриращи се в рамките на определен вид дейност и
по този начин формират важна част от секторната технологична верига
(например Ditra/Technologica).
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Таблица 2. Типология на ИКТ компаниите в България и осъществяваната
от тях изследователска дейност*
Серийни предприемачи

Тази група включва както физически, така и юридически
лица. Физическите лица се вместват в класическото
определение за серийни предприемачи с повече от една
успешно създадени компании. Компаниите, включени в
тази
категория
са
или
обект
на
серийно
предприемачество, или участват в създаването на нови
фирми под формата на джойн венчър или спин‐офф.
Много често компании от други сектори изграждат ИКТ
лаборатории, които обслужват тяхната основа дейност.
Такива компании често са представители на секторите
машиностроене, автоматизация и други. Наред с
основната си дейност, те имат ясно дефинирани
дългосрочни цели и в областта на ИКТ.
Национални филиали, които предимно или в подкрепа
на друга дейност осъществяват НИРД в областта на ИКТ.

Изследователски
лаборатории в областта на
ИКТ в рамките на българска
или
национално
позиционирана
чужда
компания от друг сектор
Филиали
на
мултинационални
компании,
включително
изследователска дейност, в
България (аутсорсинг)
R&D ‘gain and loss’
Компании, които в миналото са осъществявали дейност и
изследвания в областта на ИКТ, но по някаква причина
(миграция към друг сектор, например рисейлинг, или
фокусиране върху аутсорсинг) са излезли от ИКТ сектора.
ИКТ
компании,
които ИКТ компании, които изцяло или частично СА
предоставят
продукти
/ специализирани в предоставянето на услуги /
услуги за развитието на производството на продукти с военно предназначение.
военната област
Работят предимно в областта на радио и комуникациите,
или т.нар. “C4I” (Command, Control, Communications,
Computers, and Intelligence services).
Академични
спин‐офф, ИКТ компании със значителна роля в изпълнението на
обикновено създадени в ИКТ изследователски проекти.
рамките на проекти по
програми на ЕС или НАТО
Оригинални
български ИКТ компании, които произвеждат / осигуряват / изнасят
брандове,
включително оригинални български брандове (продукти и услуги) или
стартиращи
фирми‐ такива със значителни подобрения. В редица случаи те
шампиони
притежават защитени права върху интелектуалната
собственост.
Иновационни хъбове
ИКТ компании, които предлагат високотехнологични
иновативни
услуги
(бързо
прототипиране,
3D
моделиране, виртуално тестване на нови машини и
елементи). Тук се включват и интегратори на големи
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Рискови стартиращи фирми

системи или ИКТ изследователски лаборатории.
Стартиращи
фирми
на
основата
на
рисково
финансиране.

* Направеното в Таблица 2 групиране позволява една и съща компания да
попадне в повече от една група.
Източник: Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, 2011.

Казус 1. Кабината БГ ООД
Кабината БГ ООД (http://www.kabinata.com) е лидер в онлайн езиковото
обучение в България.
Кабината 2.0
Създаването на Кабината 2.0 е базирано на опита на потребителите, тяхната
оценка, обратна връзка, резултати и напредък. Това не са просто приложения, а
цялостни решения за нуждите на онлайн обучението на всяка организация.
Кабината БГ ООД анализира нуждите на потребителите чрез обучителни
сесии, срещи относно насоката на бъдещо развитие и онлайн взаимодействия, където
клиентите споделят техните потребности, изисквания и ограничения. В този дълъг
процес концепциите се оформят с прогресивно темпо. Базирането на опита прави
система различна: ориентирана към ученето и научаването, същевременно и лесна за
използване.
Кабината БГ ООД е лидер в създаването на онлайн обучително съдържание.
Системата включва мощен инструмент който превръща дигитални презентации
(PowerPoint) в онлайн уроци. Самото учебно съдържание се подрежда т. нар. Пътеки
на обучение ‐ специализиран инструмент за напътствие стъпка по стъпка на
обучаемите и контрол на напредъка. Включени са още предварително зададени
изгледи и теми на курсовете, интеграция с тестове и мултимедия. Видео интеграция
позволява вграждане на видео файлове, излъчване на живо (стрийминг) и
синхронизация с аудио и друго съдържание.
Системата работи с широк кръг мултимедия: изображения, аудио, карти на
съзнанието, видео, SCORM курсове и съдържание, темплейти. Това улеснява процеса
на креативност (потребителите никога не започват от празна страница) и позволява
постоянно сравнение. В богатата мултимедийна среда може лесно да се създават,
редактират или избират обекти.
От създаването до справките всички процеси в системата са насочени към
елегантна и гладка работа на потребителя. Това включва по‐малко кликове, повече
интуитивно сътрудничество на ниво интерфейс, бутони на едни и същи места,
съобщения, подканващи потребителя към споделяне и обратно мнение,
систематизирана визуална система за помощ, графично изражение на идеите.
Виртуална класна стая
Виртуалната класна стая е мощен инструмент за преподаване и комуникация,
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който позволява разговор в реално време между преподавател и обучаващи се, както
и между самите обучаващи се. Представлява богата мултимедийна среда с
възможности за комбиниране на разговора с показване на презентации,
изображения, видео и тестове. Виртуалната класна стая има няколко режима на
работа. От гледна точка на степента на влияние на потребителите върху учебния
процес, те могат да посещават стаята като активно участващи (разговор с
преподавателя през слушалки и микрофон) или пасивно учещи слушатели
(участниците само слушат преподавателя без да се включват в разговора).
Маркетингова стратегия
Кабината БГ ООД използва най съвременните модели на маркетинг в
интернет. Създадена е партньорска програма, която е много популярна в българския
интернет. Всяка действие на потребителите се следи и анализира от платформата за
анализ на потребителските настроения. За всеки потребител може да се установи как
е решил да купи продукта и какво го подтикнало към това действие.
Дистанционно мобилно управление на човешките ресурси
По‐голямата част от екипа на Кабината работи от отдалечени офиси или от
дома. Това са основно преподаватели, редактори на съдържание, отделът по
поддръжка и помощ за клиентите, технически сътрудници и дизайнери. Те работят
изцяло дистанционно, като някои от тях никога не са посещавали главния офис на
Кабината, тъй като живеят в отдалечени места в България или в чужбина. Процесът
по подбор на персонал, трудово‐правните отношение и заплащането също се
извършват изцяло дистанционно. За самия работен процес е изградена е платформа
за вътрешна комуникация и инструкции, която позволява дистанционно планиране,
разпределение на задачи, гласова и текстова комуникация, контрол в реално време,
отчет и анализ на свършената работа. Системата следи времето за преподаване или
престой на всеки учител или сътрудник по поддръжката, както и отзивите от клиенти
за качеството на неговата работа. Предварително въведена програма за обучение и
работа с клиенти ориентира служителите за тяхното разписание и задължения
месеци напред във времето, като така позволява гъвкаво планиране и съчетаване на
работата с личния им живот. Всяка промяна в хода на работата се отразява
своевременно в системата и информацията достига навреме до служителите за които
се отнася. Възможността за дистанционна заетост и нейната организация правят
работата в Кабината желана, което дава като резултат привличането по‐качествени
служители.
Иновационен проект 2010
През 2010 година Кабината БГ ООД, съвместно с Министерството на
образованието и науката, по проект „ИКТ в образованието”, финансиран по
оперативна програма Човешки ресурси, разработи проекта ‘Интерактивно обучение
на учители”. През последните три години в уеб проекта Мрежата на учителите
новатори ‐ Teacher.BG се провежда онлайн обучение на учителите по най‐новите уеб
и ИТ технологии.
През 2010 на МОМН се наложи да тества онлайн уменията на учителите,
ползвали програмата за безплатен интернет. Беше наложително да се тества
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намерението на учителите да се обучават онлайн. Изследвания в Теacher.bg показват
засилен интерес към онлайн обучение през виртуална класна стая. За целта ИКТ
дирекцията на МОМН стартира процедура по ЗОП, която Кабината БГ ЕООД
спечели. Целта е да се обучат минимум 5000 учителя. В рамките на 5 месеца се
записаха 17 000 желаещи.
С цел стравяне с натоварването на платформата (над 2000 потребителя онлайн)
мултимедийната платформа за виртуалната класна стая е пренаписана и стартирана
в клъстерен режим, което повишава капацитета до 2000 едновременни потребителя.
Разработена е уникална система за контрол на учебния процес, която в онлайн
режим контролира качеството и опитите за измами на потребителите.
За пет месеца в рамките на проекта:

над 1500 учителя успешно са минали курса по английски и получават
сертификат;

решени за над 210 000 теста и над 18000 изпитни теста;

10050 успешно са завършили курса по онлайн социални умения;

създадени са над 5000 сайта от учители.
На практика Кабината БГ ООД доказва, че българският учител се интересува от
нови методи в образованието и ако те са му предоставени по подходяща за него
методика, ги приема успешно.

Казус 2. Sirma Group
Сирма Груп Холдинг (Сирма) http://www.sirma.com/ е най‐голямата българска
група от ИТ компании. Сирма изгражда специфичен процес за създаване и развитие
на високотехнологични компании ‐ процес на ʺуправлявани инвестицииʺ. Сирма
създава нови компании или звена, като използва знанията, способностите и
натрупания дългогодишен опит на своите хора и партньори.
Основана през 1992 г., днес групата се състои от 18 дъщерни и асоциирани
компании, работещи в различни ниши на информационните технологии. За 18
години успешно развитие, групата е акумулирала съществен капитал от уникални
технологии, техническа и бизнес експертиза. Всички звена на Сирма са водещи
технологични фирми в България, а някои са глобалните лидери в своите сектори.
Днес Сирма се ръководи от същите хора, които са създали и развивали
компанията през годините, доказвайки своята компетентност в сферата на
информационните технологии и управлението. Посредством технологични и пазарни
иновации, всяко звено на Сирма има възможности за висока възвръщаемост и
стабилно, печелившо развитие.
Продуктът Bipper http://www.sirmamobile.com е нова мобилна услуга, насочена
към децата и техните родители. Тя позволява на родителите да знаят къде е детето, да
им гарантира бърза и сигурна комуникация с него и да намали опасността от високи
сметки. Използва се изцяло нов бизнес и технологичен подход към разработването на
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продукта и той се инсталира върху SIM картата на детето ‐ така поставените
ограничения и възможността за локализация не могат да бъдат заобиколени при
смяна на апарата.
Клиентската част на продукта е базирана на Sim Toolkit (STK) приложение,
което се инсталира върху SIM картата ‐ този иновативен подход към подобен род
приложения изключва всякаква възможност за деактивация на функционалностите
или цялото приложение от страна на потребителя (детето). От друга страна самите
ограничения и локализирането на детето се извършват дистанционно онлайн в
защитен потребителски уеб сайт, до който достъп имат само родителите.
Използваните технологии са съвместими със стандартите GSM 11.14 и 3GPP 31.111,
което позволява да бъде използван произволен модел мобилен телефон.
Наред с традиционните маркетингови подходи за популяризиране на Bipper,
поради социалния обхват на услугата Сирма партнира с обществени инициативи за
закрила на децата като Асоциация РОДИТЕЛИ и Обществения съвет за безопасен
интернет, за да се запознае обществото с технологичните възможности пред
родителите.
Освен Bipper компанията предлага и следните иновативни разработки:

Panaton Conferencing ‐ Система за конферентни разговори с изцяло нов
подход към насрочването и организирането конференции. Услугата вече официално
се предоставя и е насочена първоначално към пазара в САЩ. Основните особености
са, че телеконференциите могат да бъдат насрочвани директно през мобилния
телефон на абоната, след което всички участници получават известие за датата и часа,
в който ще бъдат автоматично набрани от системата и включени в разговора ‐ изцяло
нов подход, който опростява и ускорява процеса на започване на конферентен
разговор, а от друга страна предлага по‐евтин разговор в случаите, когато някои от
участниците са в роуминг.

SofSpirka ‐ Android приложение, което улеснява потребителите при
придвижването им в София с градски транспорт. Разполага с пълна карта на градския
транспорт в града и при зададена начална (вкл. текущата позиция, като автоматично
се разпознава локацията на телефона) и крайна точка предлага възможните начини за
придвижване до желаната дестинация (вкл. и прекачвания). Приложението предлага
оптимален маршрут по различни вътрешно‐заложени критерии, но все пак показва и
алтернативните възможности. SofSpirka е безплатно приложение и е наградено с 4то
място в конкурса на М‐тел за разработка на Android приложения ʺM‐tel Application
Factoryʺ през 2010 година.

Казус 3. Тринити Софт ООД
„Тринити Софт“ http://www.triniti‐soft.com притежава търговската марка
„АБИС“, под която разработва серия от продукти за управление и контрол.
Програмите за управление на складове, бензиностанции, магазини, ресторанти и
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хотели (АБИС и GuestBook ) са познати със сигурната си работа и удобство, както и с
множеството справки и възможности за настройка. Всички разработвани от
„ТринитиСофт“ продукти са локализирани за България, Сърбия и Черна Гора и
Румъния. Допълнително поддържани езици за менюта и справки са английски,
немски и френски. За цялостно интегрирано решение фирмата предлага компютърен
и специализиран хардуер и последваща гаранционна и извънгаранционна
поддръжка. „Тринити Софт“ разработва специализирани системи за автоматизация
на информационните потоци по поръчка на корпоративни клиенти за българските и
международните им офиси.
Платформата Хамелеон е предназначена за създаване на приложения за
обработка на данни за бизнес процеси и бизнес логистика и интегрира средства за
измерване, електронни системи за плащане, потребителски интерфейс и съвременни
технологии за синхронизиране и защита на данните. Платформата използва
последните тенденции в SQL, XML, TCP/IP, Windows, Internet и WEB технологиите.
Разработените продукти се разпространяват като отворен или комерсиален код.
Тринити Софт ООД притежава правото ексклузивно да консултира
дистрибуционния канал Microsoft Windows Embedded за територията на Балканския
полуостров и Румъния. Windows Embedded е уникален и нов за пазара на Балканите
и представлява специализиран начин на лицензиране на Microsoft продуктите като
предлага уникални пазарни опции и защита на интелектуалната собственост.
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма определи ИКТ
сектора като приоритетен за развитие поради устойчивия ръст през последните
пет

години,

сравнително

по‐високата

добавена

стойност

в

сектора

и

възможността за по‐лесно “прескачане” от подсектор в подсектор в търсене на
по‐висок растеж. В този сектор НИРД е може би най‐интензивната (например
Рай Сат имаше сравним брой заявки за патенти със SAP през 2009 г., а
Онтотекст/Сирма имаше съпоставим брой публикации в списания с импакт‐
фактор с Института по математика и информатика на БАН на брой заети).
Според проучване на Фондация “Приложни изследвания и комуникации”
данните за НИРД в ИКТ са значително подценени от НСИ (средно от 3 до 10
пъти)76. Разделението между политиката на двете основни министерства,
отговорни за НИРД и иновации – МИЕТ и МОМН, не подпомага
положителното развитие в ИКТ сектора в България. Например за разлика от
76

По-подробно за типологията на иновативните фирми, базирани на клъстерен анализ, вж. Иновации.бг
2009 и Иновации.бг 2010.
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МИЕТ МОНМ подготви различни политически решения (Стратегия за
научните изследвания и Пътна карта), които изключиха ИКТ от приоритетите
си въпреки сериозните му силни страни (публикации, патенти, НИРД звена,
оценки от независими международни източници и т.н.), вкл. многобройните
проекти на ИКТ фирми, финансирани по линия на Националния иновационен
фонд и Оперативна програма “Конкурентоспособност”.

4.5. Внедряване и използване на ИКТ в МСП от ЕС‐27 и България
Включването на МСП в информационното общество аналитично може да
бъде разделено на три етапа. Първият етап е този на е‐готовност и съдържа
изграждането на информационната и комуникационна инфраструктура, ИКТ
умения на служителите и разбирането от предприемачите на необходимостта
от

това

включване.

Вторият

етап

е

на

е‐дейностите

‐

такива

като

автоматизирани вътрешно‐фирмени процеси, автоматизирани процеси между
компаниите, техните доставчици и клиенти, онлайн поръчки, покупки и
разплащания. Третият етап отчита вече влиянието на е‐бизнеса върху
развитието на отделната фирма, сектор или бизнес‐верига. Различните автори
предлагат различни съвкупности от индикатори за изследване на процеса на
внедряване и използване на ИКТ от предприятията, но като цяло те се групират
според посочените на фиг. 18 етапи на е‐готовност, е‐дейности и е‐ефекти на
системите върху самите фирми.
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Етапи на включването на фирмите в ИО
Е‐готовност

Е‐дейност
Е‐влияние
‐ Автоматизирани вътрешно
‐ ИКТ инфраструктура.
фирмени бизнес процеси.
‐ Ефекти върху индивидуалното
‐
ИКТ
умения
на
‐
Автоматизирани
бизнес
предприятие.
служителите.
процеси между фирмите и
‐ Ефекти върху индустриалната
‐ Разбиране от страна на
техните
верига за създаване на стойност.
предприемача на
доставчици
и
клиенти
необходимостта от е‐бизнес.
(B2B/B2C).
Вътрешни процеси във фирмата
Верига
на
Доставки
Производство
Маркетинг
Продажби
доставките
Взаимодействие с бизнес‐партньорите и трети страни
Интегрирани е‐бизнес процеси
% на фирмите (по размер, сектор и т.
% на фирмите (по размер,
% на фирмите (по размер, н.):
сектор и т. н.) с:
‐ Споделящи, че е‐бизнесът има
сектор и т. н.):
‐ Интернет достъп;
най‐малкото някакво значение за
‐ Купуващи най‐малко 5% от
‐ Широколентов достъп;
техните всекидневни операции;
техните доставки онлайн;
‐ Позволяващи отдалечен
‐ От сектори, където е‐бизнесът има
‐ Използващи SCM;
достъп на служителите до
‐
Продаващи
онлайн
и най‐голямо и най‐малко значение;
фирмената мрежа;
продаващи най‐малко 5% от ‐ С области, в които е‐бизнесът има
‐ От сектори, имащи
най‐силно и най‐слабо влияние
стоките онлайн;
най‐големи трудности при
‐ От сектори, имащи най‐ (например отношения с доставчици,
намиране
на
ИКТ
клиенти, вътрешни трудови процеси
големи онлайн продажби.
специалисти.
и др.).

Източник: EC, 2004c (E‐Business W@tch).

Внедряване и използване на ИКТ в предприятията от ЕС‐27
Данните от проведени през 2007/2008 г. изследвания на компании и
практически наблюдения сочат динамично развитие на електронния бизнес във
всички отрасли на страните от ЕС (ЕК, 2008: 2, 3). Наблюдаваните през 2007/2008
г. тенденции в ИКТ и електронния бизнес са следните:
– Подобрена e‐зрялост – Качеството на ИКТ инфраструктурата на
компаниите отбелязва значително подобрение през изминалите 3 ‐ 4 години,
особено сред МСП. Компаниите са по‐добре подготвени за по‐усъвършенствани
форми на електронния бизнес.
– От сделки до предоставяне на услуги – Компаниите, в това число и
производствените предприятия, отделят все повече внимание на електронния
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бизнес с цел по‐доброто обслужване на своите клиенти и изграждането на
устойчиви взаимоотношения с тях. Електронният бизнес далеч надхвърля
сключването на сделки.
– ИКТ за управление на информацията и прозрачността на процесите –
Въпреки тенденцията към съсредоточаване върху обслужването на клиентите,
повишаването на ефективността на вътрешните процеси остава важна цел за
ИКТ. Практическите изследвания сочат, че основният потенциал на ИКТ в този
аспект е повишаване на прозрачността на процесите и управлението на
информацията, което улеснява планирането и вземането на решения.
– Изнасяне на дейностите и електронни посредници – ИКТ и електронният
бизнес откриват нови възможности за предоставяне на външни изпълнители на
определени бизнес процеси. Изнасянето на дейностите осигурява възможност
за

засилване

на

производителността

на

компанията.

Специализирани

„електронни посредници“ осигуряват подкрепа за обмена на данни между
компаниите.
В същото време се очертават и нововъзникващи тенденции:
– ИКТ за устойчиво индустриално развитие – Потенциалът на ИКТ за
осигуряването на възможност на компаниите за намаляване на използваното от
тях количество енергия или поне за подобряване на тяхната енергийна
ефективност все още не се оценява напълно. Този въпрос заема челно място в
дневния

ред

на

представителите

на

бизнеса

и

политиката,

поради

повишаващите се енергийни разходи и предизвикателствата пред околната
среда. Налага се да бъдат положени огромни усилия за насърчаване на по‐
нататъшните иновации в тази област, например посредством прилагането на
нови системи за управление на енергията.
– Отражение на електронния бизнес върху бизнес моделите – Ако „e‐Бизнес
3.0“ отговори на очакванията, вероятно много компании ще ревизират или
променят своите бизнес модели съгласно електронната си стратегия. Това
включва вземането на решения относно това кои точно части от веригата на
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стойността да бъдат обхванати, продуктовата гама, каналите за дистрибуция и
стратегиите за сътрудничество.
– ИКТ и иновациите започват да се превръщат в едно цяло – Новата
поредица секторни изследвания още веднъж подчертава основната роля на
ИКТ за въвеждането на нови бизнес процеси, като организационни иновации и
иновации в процесите на компаниите. Границите между прилагането на нови,
основани на ИКТ системи и въвеждането на иновации в процесите започват да
се размиват. Съчетаването на продуктите и услугите по нови начини може да
превърне в отживелица разликите между иновациите в „продуктите“ и
„процесите“.
ИКТ и електронният бизнес се използват във всички сектори на
икономиката, но причините за това използване и техният фокус могат
значително да се различават. Това зависи от естеството на компанията, мащаба
на пазара и маркетинговата стратегия.
По‐големите компании от секторите на химическата промишленост,
производството на гумени и пластмасови изделия са напреднали потребители на
ИКТ и електронния бизнес и заменят все по‐голяма част от основаните на
хартия, изпълнявани ръчно процеси с електронен обмен. Индустрията е
разработила т.нар. Chem eStandards – свой собствен технически стандарт за
обмен на данни относно закупуването, продажбата и доставката на химически
продукти. По‐малките компании от отрасъла обаче не са толкова напреднали и
за индустрията като цяло ще бъде важно да преодолее тази „електронна
пропаст“.
В стоманодобивната промишленост съществуват ограничени възможности
за директни търговски сделки, осъществявани по електронен път. Основното
отражение на ИКТ е подобряване на ефективността на процесите. При
настоящия ценови климат е вероятно това да остане основен приоритет, тъй
като снабдяването обичайно се осъществява на базата на дългосрочни
взаимоотношения при тази специфична пазарна структура. Комуникациите с
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клиентите обаче могат да бъдат подсилени посредством използването на
електронни приложения.
ИКТ могат да изиграят важна роля за иновации в продуктите и
намаляване на срока за въвеждане в производство при мебелната промишленост.
В този отрасъл се използва основно софтуер за компютърно обезпечено
конструиране (CAD) и 3D инструменти в проектирането и производството. В
този отрасъл обаче профилите на компаниите рязко се различават със
съпътстващи

разлики

в

ИКТ

системите

и

равнището

на

електронна

квалификация, което затруднява интеграцията на електронния бизнес.
В сектора на търговията на дребно електронният бизнес се използва за
процесите на управление на веригата на доставките между търговците и
доставчиците, особено между по‐големите търговци. Близо 40 % от търговците
на дребно използват електронна търговия за продажба на стоки в реално време,
въпреки че изцяло електронните търговци са все още рядкост. Електронната
търговия все още се ползва с по‐голяма популярност в САЩ, отколкото в
Европа.
В сектора на спедицията и логистиката се наблюдава значително
дигитално разделение между големите и малките компании. По‐големите
компании използват усъвършенствани ИКТ системи за управление на
операциите, докато по‐малките използват по‐традиционни способи за
комуникация. Електронният бизнес може да означава редица различни неща в
този отрасъл – от закупуване на билети по електронен път до проследяване на
пратките. Тези нови модели без използването на хартиен носител намаляват
разходите и повишават прозрачността на веригата на доставките.
Въвеждането на ИКТ оказа съществено влияние върху бизнес моделите в
банковия сектор. Най‐вече интернет осигури възможност на банките за
съкращаване на разходите чрез предлагането на интернет банкиране.
Преобладаващият модел е „двойно комбинирано банкиране“, при който
повечето от традиционните, осъществявани ръчно банкови услуги се извършват
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от клиентите в реално време, а по‐сложните услуги все още се извършват в
клоновете на банките.
Практическите изследвания показват, че ИКТ са се превърнали в
технологии за общо приложение. Те широко се използват във всички бизнес
функции. За много компании електронният бизнес се е превърнал във важен
инструмент

за

прилагането

на

стратегията.

Специфичните

цели

и

приложения на електронния бизнес обаче силно се различават в зависимост
от бизнес модела на компанията, нейния размер и пазара, на който
осъществява дейността си. Между 55 – 70 % от компаниите във всички сектори
очакват ИКТ да окажат силно или умерено въздействие върху тяхната дейност.
Това

важи

за

(производство,

всички

области,

маркетинг

и

включително

логистика)

и

за

основните

функции

поддържащите

функции

(контролиране, човешки ресурси и счетоводство). Данните от проучванията
говорят за положителна взаимовръзка между използването на ИКТ и
увеличения

оборот

във

всички

наблюдавани

сектори.

Съществуват

доказателства за компании от секторите на химическата промишленост,
търговията на дребно, транспорта и логистиката относно положителното
влияние на използването на ИКТ върху пазарния дял.
Анализът на секторно ниво разкрива само умерено въздействие на
инвестициите в ИКТ върху производителността и ръста на индустрията и
смесено отражение върху енергоемкостта. Прекият принос на инвестициите в
ИКТ върху повишаването на производителността и ръста на индустрията е по‐
малко подчертан. Не се намират силни доказателства за въздействието на
инвестициите в ИКТ върху растежа в повечето от анализираните сектори.
Секторът, в който ИКТ имат най‐голяма роля, е банковата дейност. Анализ,
базиран на данни от изследвания по EU KLEMS за периода от 1995 до 2004 г.,
констатира

само

умерено

влияние

на

инвестициите

в

ИКТ

върху

производителността на труда. Установено е, че основната движеща сила за
повишената производителност на труда (измерена като брутна стойност на
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производителността за работен час) е интензивността на междинните суровини.
Най‐убедителните доказателства в това отношение са констатирани за
търговията на дребно, химическата промишленост и стоманодобивния сектор и
в по‐малка степен за транспорта и банковата дейност. Пилотно изследване на
“Sectoral e‐Business Watch” относно въздействието на ИКТ върху потреблението
на енергия в три отрасъла показва, че интензивността на електроенергията се
намалява с използването на комуникационни средства, но се увеличава от ИТ
(компютри и софтуер). В следващия раздел 3.2. е дадено по‐детайлно описание
на значението на ИКТ за един отрасъл, който не е сред най‐интензивните на
знание, но където ИКТ приложенията водят също до значими подобрения.

Значение на ИКТ за МСП от хранителната индустрия
Безопасността на храните е главна грижа на всички агенти по
хранителната верига, най‐малко поради нарасналата чувствителност на
потребителите след някои глобални инциденти с храни. В тази връзка ролята
на интернет също се е повишила, тъй като дава власт на потребителите да
разменят информация относно храните и обектите за продажба на храни. В
Дания например има сайтове, които показват до каква степен различните
ресторанти и други обекти за продажба на храни са постигнали съответствие
със стандартите за качество и безопасност. Така че потребителските вкусове са
силно променени по отношение качеството и безопасността на храните.
Специално изследване на E‐Business‐Watch от 2006 г. е посветено на ролята
на ИКТ за модернизацията на предприятията от сектора храни и напитки (ХН) в
ЕС. Постигането на съответствие със стандартите и необходимостта от
оптимизиране на разходите водят към тенденцията за интегриране на вътрешните
процеси в предприятията от тази индустрия. Интеграцията на контрола върху
производствените

линии,

администрацията,

продажбите

и

логистиката

съдействат на компаниите да управляват по‐добре рисковете, свързани с храните и
да постигат по‐добра корпоративна отчетност (EС, 2006а: 7). Друг принос на
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новите ИКТ е автоматизирането на управлението на веригите за доставки (SCM) и
отношенията с клиентите (CRM). Внедряването на SCM води до значително
намаляване на разходите и обема на необходимите наличности. Системата
съдейства за размяна на информация в реално време и постигането на по‐висока
гъвкавост. Интеграцията между предприятията чрез SCM е силно зависима от
вътрешната
управленски

интеграция
системи

в

(ERP).

тях,

представлявана

Разпространение

главо

получават

от

интегрираните

някои

мобилни

приложения и радио честотната идентификация (RFID), които също са свързани с
управлението на веригите за доставки и постигането на съответствие с качеството.
Засега тези системи се използват главно от големите предприятия в сектора. От
своя страна МСП използват други стратегии като децентрализация на
продажбите (работейки от мобилен/домашен офис) с цел съкращаване на
верижните процеси. Използването на ИКТ и е‐бизнеса в сектора на храни и
напитки има своето влияние главно върху производството и логистиката, докато в
по‐малка степен неговият потенциал е използван в маркетинга и продажбите (пак
там: 8). Препоръките към политиките за стимулиране на е‐бизнеса в сектора се
отнасят главно до подобряване на инфраструктурата, включително на е‐уменията
и разбирането на е‐бизнеса от предприемачите. ИКТ системите имат
изключително важно значение за постигане на съответствие със стандартите за
качество и безопасност на храните и поддържането на тези стандарти. Освен това,
ИКТ са ключови фактори за иновациите в предприятията, особено за процесните
иновации (пак там: 18).
В сравнение с 2005 г., данните показват намаляване на разстоянието между
сектора на ХН и другите сектори по отношение на базовата ИКТ структура.
Предишното е‐бизнес изследване от 2005 г. разкрива силна поляризация между
големите предприятия и МСП от сектора по отношение на ИКТ. Като основни
двигатели за по‐интензивното възприемане на ИКТ са отбелязани нарастващата
конкуренция, властта на веригите за продажба на храни на дребно, нормативните
изисквания за качество и безопасност на храните. Изводът от това изследване е, че
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подобряването на оперативното представяне на фирмите е свързано с нарастваща
интеграция и дигитализация на отношенията с доставчици и клиенти.
Резултатите

потвърждават

и

неадекватната

до

голяма

степен

базова

инфраструктура на мнозинството от микро‐ и малките фирми, тяхното
ограничено познаване на ИКТ възможностите и общата липса на ИКТ умения.
Освен това, успешното внедряване на ИКТ приложения изисква сериозна
организационна промяна, която е особено трудна за МСП. Компаниите от сектора
ХН използват ИКТ системите главно за подобряване на вътрешните си процеси и
комуникация. Най‐напредналите технологии като SCM, CRM и ERP системите са
използвани в по‐малка степен, предимно от големите компании (ЕС, 2006а: 27).
Индексът е‐бизнес 2006 поставя сектора Храни и напитки (ХН) сред тези със
сравнително ниско ниво на ИКТ и е‐бизнес внедряване.

Използване на ИКТ системи за интеграция на вътрешни процеси
Счетоводен
софтуер
% от
% от % от
% от
Претегляне
служител фирм служител фирм
и
и
и
и
Сектор ХН (ЕС‐10) 40
16
75
58
Микро (1‐9)
11
54
Малко (10‐49)
19
71
Средно (50‐249)
46
90
Голямо (250+)
72
93
Всички 10 сектора
42
23
70
57
(ЕС‐10)
Микро (1‐9)
19
50
Малко (10‐49)
28
70
Средно (50‐249)
43
85
Голямо (250+)
76
88
Фирми,
Фирми,
не
База (100%)
използващи
използващи ERP
компютри
Брой фирми (за
775
603
сектора ЕС‐10)
Интранет

Управление на
документите
% от
% от % от
%
от
служител фирм служител
фирми
и
и
и
32
10
17
11
4
6
17
13
33
13
66
37
ERP системи

19

11

19

7
16
25
45

13
11
13
19
42

Фирми,
използващи
компютри

Фирми,
използващи
компютри

775

775

Източник: EC, 2006а: 45.
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Секторът

обаче

има

сравнително

добро

ниво

на

развитие

на

интеграцията на вътрешните процеси (ERP системи) и на дейностите, свързани
с веригите за доставка (SCM). Тези вериги за доставка показват най‐високо
разпространение сред анализираните 10 сектора. Данните показват и добро
разпространение на ERP системите в сектора. Те се явяват крайъгълен камък за
по‐нататъшното развитие на е‐бизнеса и често включват процедури, които са
общи за управлението на веригата на доставки (SCM) и отношенията с
клиентите

(CRM).

Високо

разпространение

има

и

е‐фактурирането,

управлението на наличностите и свързването на ИКТ системите с тези на
клиентите.

Онлайн сътрудничество и взаимодействие в маркетинговата верига

Претегляне

Споделят
документи
в
работно място
% от
% от
служител фирм
и
и

Сектор ХН (ЕС‐
28
10
10)
Микро (1‐9)
8
Малко (10‐49)
14
Средно (50‐249)
26
Голямо (250+)
62
Всички
10
27
14
сектора (ЕС‐10)
Микро (1‐9)
10
Малко (10‐49)
19
Средно (50‐249)
31
Голямо (250+)
47
Фирми с интернет
База (100%)
достъп
Брой фирми (за
722
сектора ЕС‐10)

Управляват
наличностите
онлайн
% от
% от
служител фирм
и
и

Съвместно
Процеси
на
предвиждане
на
съвместен дизайн
търсенето
% от
% от % от
%
от
служител фирм служител
фирми
и
и
и

24

15

11
11
9
21
61

22

10

6

23

4
7
12
27
15

7

10
6
14
22
49

20

11

8
5
10
14
8
13
21
13
19
41
25
41
Фирми с интернет Фирми с интернет Фирми с интернет
достъп
достъп
достъп
722

722

722

Източник: EC, 2006а: 48.

Използването на е‐доставки в сектора обаче изостава значително в
сравнение с останалите сектори. Близо 40 % от всички активни в сектора фирми
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подават искания до доставчиците онлайн, което е значително по‐малко от
средното за 10‐те изследвани сектора. Претеглените чрез броя на служители
данни обаче показват, че стойностите са близки до средните, но отразяват
поляризацията между малките и големите компании в сектора. Поръчването
на суровини онлайн преобладава сред микро‐ и малките компании, докато за
големите

са

характерни

онлайн

поръчките

за

поддръжка,

поправка,

оперативни материали и др.

Компании, поръчващи стоки за доставка онлайн
Използват
специфични ИКТ
решения за
е‐sourcing
%
%
%
%
%
%
%
%
Претегляне
служител фирм служител фирм служител фирм служител
фирми
и
и
и
и
и
и
и
Сектор ХН (ЕС‐10) 54
9
39
86
91
14
14
5
Микро (1‐9)
32
94
6
2
Малко (10‐49)
54
90
10
7
Средно (50‐249)
58
77
23
16
Голямо (250+)
70
95
5
41
Всички 10 сектора
25
57
48
74
75
26
9
(ЕС‐10)
Микро (1‐9)
44
73
27
7
Малко (10‐49)
54
80
20
10
Средно (50‐249)
60
76
24
16
Голямо (250+)
68
75
25
29
Фирми
Фирми
Фирми
Фирми
База (100%)
използващи
поръчващи
поръчващи
използващи
компютри
онлайн
онлайн
компютри
Брой фирми (ХН,
775
385
385
775
ЕС‐10)
До
25%
Поръчват онлайн поръчките
онлайн

от Над 25% от
поръчките
онлайн

Източник: EC, 2006а: 50.

Мнозинството от компаниите в сектора отчитат, че е‐доставките не са
довели до промяна в броя на доставчиците. Тъй като доставчиците за сектора са
много и фрагментирани, малко е вероятно да се стигне до тяхната
концентрация (ЕС, 2006а: 49, 52, 53). Автоматичното управление на веригите за
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доставки (SCM) в сектора е средно по‐високо в сравнение с другите сектори. 21
% от компаниите в ХН използват управление на веригите за доставки (SCM)
при средно 16 % за 10‐те изследвани сектора, а така също 14 % от компаниите в
ХН имат ИКТ системи, свързани с доставчиците при средно 12 % за 10‐те
сектора. Както може да се очаква, най‐висок дял и по двата показателя имат
големите компании (съответно 50 % и 33 %). Данните показват, че финансовите
потоци между МСП от сектора все още са доминирани от документи на
хартиен носител. Като цяло използването на е‐доставки в ХН все още изостава
значително от средното за 10‐те сектора. Фирмите от сектора обаче постигат
забележителен ръст в използването на SCM (ЕС, 2006а: 54, 55).
Делът на фирмите, които дават възможност на клиентите да поръчват
онлайн не е малък (19 %). Този дял расте с размера и достига до 40 % за
средните и големите фирми. Въпреки това, делът на поръчките онлайн като
процент от всички поръчки е нисък. Средно 13 % от фирмите получават над 25
% от поръчките си онлайн при средно 25 % за 10‐те изследвани сектора. Едва 4
% от фирмите от ХН отчитат използване на софтуерни решения или интернет
базирани услуги за техните дейности по маркетинг и продажби. Използването
на тези решения е концентрирано в най‐големите компании от сектора, 51 % от
които ги прилагат.

Компании, получаващи поръчки от клиенти онлайн
Използват
специфични ИКТ
решения за
е‐продажби
% от % от
% от
% от
% от
фирм служител фирм
фирм
лужители
и
и
и
и
87
18
13
14
4
95
5
1
89
11
9
90
10
14
83
17
51
75
27
25
18
9

Приемат
Над 25% от
До
25%
от
поръчки
от
поръчките
поръчките онлайн
клиенти онлайн
онлайн
% от
Претегляне
служител
и
Сектор ХН (ЕС‐10) 31
Микро (1‐9)
Малко (10‐49)
Средно (50‐249)
Голямо (250+)
Всички 10 сектора 35

% от
фирм
и
19
13
26
40
41
25

% от
служител
и
82

73
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(ЕС‐10)
Микро (1‐9)
Малко (10‐49)
Средно (50‐249)
Голямо (250+)
База (100%)
Брой фирми
сектора ЕС‐10)

23
26
29
26
(за

Сектор ХН (ЕС‐10)

Фирми
използващи
компютри
775

79
76
75
74

21
24
25
26

Фирми
Фирми приемащи
приемащи
поръчки онлайн
поръчки онлайн
212
212

6
12
16
27
Фирми
използващи
компютри
775

Източник: EC, 2006 (Е‐business W@tch: 57).

Сравнително по‐ниско използвани са и системите за управление на
отношенията с доставчиците – 4 % при средно 9 % за всичките 10 сектора (ЕС,
2006а: 56, 60). Все още в сектора се придава малко значение на обучението и
придобиването на ИКТ умения – само 50 % от големите компании отчитат
регулярно обучение. Нараства делът на фирмите, които изнасят тези дейности
към външни изпълнители, особено от средните. Компаниите са изправени пред
постоянни трудности в усилията си да намерят служители с нужните
квалификации. Съществуват три ключови аспекта, които следва да бъдат
развивани: обучение на ИКТ специалисти, обучение на ИКТ потребители и
предоставяне на адекватна информация относно ИКТ и електронния бизнес до
ръководството с цел осигуряване на възможност за стратегическо планиране.
Стандартите и тяхната съвместимост са „гореща“ тема в сектора ХН и те
изискват много по‐добра комуникация между агентите на хранителната верига.
Необходимостта от проследяемост по цялата хранителна верига изисква с най‐
голяма сила внедряването на ИКТ системи (ЕС, 2006а: 61). Засега най‐
разпространеният стандарт за обмяна на документи е EDI, особено между
големите компании в сектора. Е‐маркетингът и продажбите са фокусирани
главно върху дистрибуцията и обикновено се разглеждат като част от SCM или
ERP системите. CRM са използвани главно от големите компании в
отношенията им към други бизнес структури В2В, докато ориентираният към
потребителите подход В2С е по‐типичен за микро‐ и МСП предприятия.
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Иновациите, подкрепяни от ИКТ се възприемат най‐често като процесни
иновации с акцент върху услуги за потребителите и създаването на общности
от потребители. Около 1/3 от фирмите в сектора на храни и напитки споделят,
че се пуснали нов или подобрен продукт на пазара през предходната година.
Около 1/4 от тези продукти са били директно свързани или подпомогнати от
ИКТ. Като цяло иновациите в продукти са по‐разпространени в сектора в
сравнение с останалите 10 сектора, но ролята на ИКТ за иновациите е по‐слабо
изразена. За разлика от това, важността на ИКТ е много по‐видима при
процесните иновации. Като цяло около 1/4 от компаниите отчитат въведени
нови процеси за предходната година. С изключение на микропредприятията,
повечето компании потвърждават критичната роля на ИКТ за тези иновации.
Според данните големите компании имат най‐високи стойности в иновациите,
подкрепяни от ИКТ. Това се дължи вероятно на усложнените производствени и
логистични процеси, които изискват силно присъствие на ИКТ за мониторинг,
контрол и интегриране на различните дейности.
Главните бариери пред е‐бизнеса в сектора ХН са свързани с размера на
фирмите и разходите. Компаниите извън е‐бизнеса споделят, че се чувстват
„твърда малки“, поради което не могат да посрещнат необходимите разходи по
технологиите и да очакват по‐големи ползи. Другите бариери, свързани с
безопасността, сложността на технологиите и др., се възприемат като по‐малко
значими. Като цяло всички бариери изглеждат по‐тежки за по‐малките фирми
в сравнение с големите. Тези резултати не се различават съществено от данните
за другите сектори (ЕС, 2006а: 69‐70).

Внедряване и използване на ИКТ в МСП от България
В следващото изложение са представени основните резултати от
изследването

на

готовността

на

българските

МСП

за

включване

в
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информационното общество през 2005 г. (Владимиров, Харизанова, 2006) и
съответните данни от НСИ за 2010 г. Резултатите показват, че българските МСП
през последните години са предприели активни действия за оборудване с
компютърна техника (през 2005 г. 86 % от тях разполагат с компютри, като 69 %
имат компютри ново поколение). В същото време инвестициите в оборудване
със съвременни софтуерни приложения за включване в е‐пазарите са
незадоволителни (средно около 14 % от фирмите имат такива приложения).
Делът на МСП, използващи телематични услуги също е малък.
През 2005 г. близо три четвърти от българските МСП са свързани с
интернет, но делът на фирмите с високоскоростен Интернет е нисък (около 38
%). Това е в сила и за компютризираните работни места на служителите от тези
предприятия. Пренебрежимо малко са МСП, които използват мобилни връзки
за достъп до интернет. Последните данни на НСИ показва, че през 2010 г. делът
на МСП с достъп до интернет е нараснал от 75 % през 2007 г. до 85,1 % (НСИ,
2010). По‐нисък е делът на предприятията със широколентов достъп – общо 60,7
% за всички, като съотношението между тях по размерни групи е както следва:
големи – 87,7 %, средни – 75,0 % и малки – 57,1 %. В близо 2/3 от компаниите,
свързани в мрежата, връзката се ползва сравнително интензивно, най‐често за
получаване на информация, електронна поща и мониторинг на пазара.
Изключително ниска е степента на използване на интернет за е‐търговия и
други бизнес операции.
Персоналът в МСП не е квалифициран за регулярно поддържане на е‐
бизнеса. Макар компютърно грамотните служители през 2005 г. да не са малко
(20 % от заетите в изследваните фирми), следва да се отбележи незначителният
дял на служителите със специална ИТ подготовка (5 %). Това ограничава
възможностите на фирмите да преориентират или разширят дейността си
посредством съвременни е‐бизнес решения. Все пак през 2010 г. се отчита
нарастване на дела на заетите в предприятията, които при извършване на
служебните си задължения използват компютър до 24,1 %, като този дял е най‐
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висок в малките по размер фирми (26,6 %), следвани от големите (24,9 %) и
средните по размер (20,8 %) (НСИ, 2010).
Неблагоприятно въздействие оказват слабото разпространение на
интернет сред масовия потребител, ниските доходи на голяма част от
населението и високият дял на компютърно неграмотните българи. Все още са
малко активните потребителите на стоки и услуги, предлагани онлайн. Така се
очертава порочен кръг – от една страна, незначително предлагане на стоки и
услуги онлайн, а от друга страна, липса на критична маса от потребители на
подобни услуги, които да оправдаят инвестициите на предприемачите за
поддържане на е‐търговията. Дори и през 2010 г. едва 33,1 % от домакинствата в
страната имат достъп до интернет, а лицата, ползвали компютър през същата
година са 45,4 %. През 2008 г. по‐малко от 1/3 от населението в България
„сърфира“ в интернет всеки ден или поне веднъж седмично за различни цели,
като от него най‐активна е възрастовата група от 16 до 24 години (29 %),
следвана от лицата между 25 и 34 години (27%). Значително по‐нисък е делът на
лицата, ползващи интернет за взаимодействие с публичните институции,
макар че този дял се увеличава – от 5,4 % през 2004 г. до 15,3% през 2010 г. Това
взаимодействие се реализира главно за получаване на информация от интернет
страниците на публичната администрация (12,8 % през 2010 г.) и в доста по‐
ниска степен за изтегляне на формуляри (7,8 %) или изпращане на попълнени
формуляри (5,6 %). Изключително малък е делът на лицата, които са
поръчвали/купували стоки по интернет за лични цели – те са 1 % през 2004 г. и
стигат до 5,1 % през 2010 г.
Делът на предприятията със собствена уебстраница нараства слабо от
2004 г. (40,3 %) до 2010 г. (43,8 %). През 2010 г. интернет страница имат 76,3 % от
големите, 56,0 % от средните и 39,9 % от малките предприятия. Значително по‐
висок ръст се наблюдава сред предприятията, ползващи интранет – от 27,2 %
през 2004 г. до 43,2 % през 2010 г. Най‐значимо сред тях са представени отново
големите предприятия – през 2010 г. 64,2 % от тях ползват интранет, следвани
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от средните (52,2 %) и малките (40,9 %). Доста по‐нисък е делът на
предприятията, ползващи екстранет – 3,4 % през 2004 г. и 13,9 % през 2010 г. В
това отношение големите предприятия отново са водещи (37,0 %), следвани от
средните (20,1 %) и малките (12,0 %).
През 2004 г. 59,1 % от предприятията са ползвали интернет за
получаване на информация, главно големите (70,7 %); 43,2 % – за получаване на
формуляри (отново предимно от големите – 53,8 %); 14 % – за изпращане на
попълнени формуляри, предимно големите (27,1 %); едва 3,3 % – за извършване
на административна процедура и 0 % – за участие в обществена поръчка. През
2010 г. техният дял нараства съответно до 69,6 % за получаване на информация
(големите – 92,5 %); 66,4 % за получаване на формуляри (големите 90,6 %); 61,8 %
за изпращане на попълнени формуляри (големите 90,1 %); 52,1 % за
извършване на административна процедура (големите – 80,1 %) и 9,7 % за
участие в обществена поръчка (големите – 18,4 %). Нараства делът на
предприятията, ползващи електронен подпис – от 5,2 % през 2004 г. до 48,3 %
през 2010 г.
Според данните на НСИ парадоксално намалява делът на предприятията,
ползващи интернет за обучение и образование на служителите – от 41 % през
2004 г. до 22,6 % през 2010 г. Намаление има и в дела на предприятията,
използвали автоматизиран обмен на данни с външни ИКТ системи – от 41,5 %
през 2008 г. до 38,1 % през 2010 г., главно за сметка намаляването на дела на
малките предприятия (от 38,3 % до 34,6 % съответно). Налице е спад и в дела на
предприятията, ползвали системи за управление на информацията с клиентите
(CRM) – от 15,1 % през 2007 г. до 14,4 %. през 2010 г. ERP системи са внедрили 8,2
% от предприятията през 2007 г. и 10,8 % през 2010 г. През 2010 г. такива системи
имат 38 % от големите, 19,6 % от средните и едва 8,4 % от малките предприятия.
Технологичното ниво на голяма част от производствата и услугите в
българските

МСП

засега

като

че

ли

не

се

нуждае

от

съвременни

информационни и комуникационни технологии. В повечето случаи се използва
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нискоквалифициран, предимно ръчен труд. Много от предприятията разчитат
на печалба не чрез инвестиции в модерни решения, а като следват „ниския път“
на развитие. Това говори за липса на стратегическо мислене предвид
необходимостта да се прави бизнес на европейския и световните пазари.
Като цяло, МСП в България се намират все още в подготвителния етап за
ИКТ обновяване на дейността си. През 2005 г. само 5 % от тях твърдят, че
редовно използват онлайн системата за разплащане с доставчици и клиенти, а
още 4 % го правят епизодично. Това е кръгът на е‐бизнеса сред изследваните
МСП. В това отношение те изостават значително от предприятията на ЕС и
трудно биха удържали на конкурентния натиск от страна на последните дори
на вътрешния ни пазар. По данни на НСИ се отчита намаление в дела на
предприятията, които са получавали поръчки онлайн – от 4,8 % през 2004 г. до
4,5 % през 2010 г., а така също и на тези, които са купували стоки и услуги
онлайн – от 12,3 % през 2004 г. до 8,5 % през 2010 г. (НСИ, 2010).
Все пак изследваните през 2005 г. фирми, които отчитат печалба за
предходната година, имат значително по‐висок дял сред тези, които разполагат
с компютри, софтуер за е‐бизнес, интернет връзка, собствена уебстраница,
чиито ръководители ежедневно ползват компютър в работата си и които
планират увеличение на разходите за ИКТ. Това дава основание да се смята, че
внедряването на новите технологии е важен фактор за заемане на печеливши
позиции, което ще бъде осъзнавано от все повече предприемачи.
Внедряването на ИКТ се очертава и като един от най‐важните фактори,
предизвикващ промените в организациите днес. По същество това е процес,
който има много общи черти с внедряването на стандартите за качество, а в
голяма част от случаите е тясно свързан с функционирането и поддържането на
системите за управление на качеството. Доста изследвания са показали
основните причини за неуспеха на една организационна промяна, свързана с
въвеждането на новите ИКТ под формата на интегрирани управленски
системи. Две от най‐често срещаните причини са прехвърляне на изпълнението
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на по‐ниски нива и загуба на интерес към промяната от страна на топ
мениджмънта. Според данните само 26 % от опитите за въвеждане на
интегрирани информационни системи са успешни, над 46 % закъсняват със
сроковете или изискват допълнителни бюджети, а други 25 % са напълно
изоставени. Обратно, успехът на подобна инициатива изисква предприемачи с
въображение, способни да вземат решения, но така също да променят бързо
решенията си в случай на необходимост. Според модела за интеграция на
различни системи (TAM), възприеманата полезност и лекота за ползване на
системата са сред главните фактори за намерението на потребителите да я
ползват. В същото време управляващите грешат най‐често като подценяват
човешкия фактор при въвеждането на подобни системи. В тази връзка
изключително важна е ролята на фирмите за обучението на собствените им
служители.
Според проведено от НСИ през 2005 г. наблюдение на професионалното
обучение в предприятията само 1/4 от ръководителите посочват, че за
последните три години са имали нужда от усвояване на нови умения за
персонала. Големите предприятия с над 250 заети в най‐голяма степен са имали
потребности от нови умения, а в най‐малка степен – микропредприятията. За
отбелязване е, че в обществения сектор делът на предприятията, изготвили
план за обучение на заетите е три пъти по‐голям в сравнение с частния сектор
(НСИ). Повечето ръководители на частни фирми предпочитат да наемат
персонал с необходимата квалификация, вместо да обучават.
Онлайн услугите за бизнеса водят до намаляване на транзакционните
разходи и подобряване на бизнес средата.

Според данните България е близо до дъното на класацията по повечето
от индикаторите за информационното общество сред останалите членки на ЕС‐
27, въпреки че през 2009 г. показва съществен прогрес във всички области. В
доклада са посочени някои добре практики, а така също и дългосрочната
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политика за дигитализация на културното наследство. Като цяло се отчита, че
страната изостава в сравнение с останалите европейски държави. Делът на
широколентовия достъп сред домакинствата и предприятията (13 %) е най‐
нисък в ЕС‐27, а мнозинството от населението (53 %) не използва интернет.
Особено слабо е разпространена е‐търговията, по който индикатор страната
също е на последно място в ЕС‐27. Независимо от прогреса в развитието на е‐
правителството, България изостава силно в предлагането на правителствени е‐
услуги и тяхното ползване от населението, но делът на предприятията,
ползващи тези услуги е доста висок (63 %)

Място на България в информационното общество сред ЕС‐27
Индикатори за информационното общество
Широколентова връзка
DSL покритие (% от населението)
DSL покритие в селските райони (% от
населението)
Широколентова връзка (% от населението)
Скорост – % от широколентов абонамент над 2
Mbps
3G+ покритие (% от населението)
% от домакинствата с интернет достъп
% от домакинствата със широколентов достъп
% предприятията с фиксирана широколентова
връзка
% населението, използващо мобилен телефон за
интернет достъп чрез UMTS (3G)
% от населението, използващо лаптоп за
безжична интернет връзка извън дома/работата
Използване на интернет
% от населението, регулярно ползващо интернет
(най‐малко веднъж седмично)
% от населението, често ползващо интернет
(всеки ден или почти всеки ден)
% населението, никога не ползвало интернет
Ползване на интернет услуги (% от
населението)
Търсене на информация за стоки и услуги
Качване на собствено съдържание
Онлайн четене на вестници/списания
Интернет банкиране
Игри или сваляне на игри, образи, филми или

2006

4,5

2007

7,6

2008

11,2

2009

EU‐
27

Мяс
то

85,0

94,0

24

33,0

79,7

25

13,0

24,8

27

95,6

7

17
10

19
15

50,0
25
21

30
26

65
56

27
27
26

57

61

62

70

83

22

1

1

4

24

1

2

4

17

24

22

28

33

40

60

25

14

20

23

31

48

25

71

65

57

53

30

25

13

17

11
1
12

10
2
16

22
3
15
2

17
8
21
2
24

51
21
31
32
26
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музика
Търсене на здравна информация за рани, болести
или храна
Търсене на работа или изпращане на
кандидатури за работа
Посещаване на онлайн курсове
Търсене на информация за образование, обучение
или предлагани курсове
Индикатори за е‐правителство
% от основни публични услуги за граждани,
изцяло налични онлайн
% от основни публични услуги за предприятията,
изцяло налични онлайн
% от населението, ползващо услуги на
е‐правителството
% от населението, ползващо услуги на
е‐правителството за връщане на попълнени
формуляри
% от предприятията, ползващи услуги на
е‐правителството
% от предприятията, ползващи услуги на
е‐правителството за връщане на попълнени
формуляри
% от предприятията, ползващи услуги на
е‐правителството за подаване на документи за
участие в обществена поръчка
Е‐търговия
% от населението, поръчващо онлайн стоки и
услуги за лично ползване
% от населението, поръчващо онлайн стоки и
услуги от продавачи от други страни на ЕС
% от населението, продаващо онлайн стоки и
услуги (напр. чрез аукциони)
% от населението, поръчващо или купуващо
онлайн съдържание
Е‐търговията като % от общия оборот на
предприятията
% предприятия, купуващи онлайн
% предприятия, продаващи онлайн
Е‐бизнес (като % от предприятията)
Използващи приложения за интегриране на
вътрешните
бизнес
процеси
(всички
предприятия)
Използващи приложения за интегриране на
вътрешните
бизнес
процеси
(големи
предприятия)
Обменящи автоматично бизнес документи с
клиенти/доставчици
Изпращащи/получаващи е‐фактури
Споделящи по електронен път информация с

5

5

7

10

33

4

5

7

9

15

1

1

1

4

9

10

12

24

25

66

26

63

86

25

25

8

6

8

10

30

26

2

3

3

5

13

25

46

45

58

60

71

25

23

29

43

47

55

21

17

7

8

7

11

22

2

3

3

5

37

26

1

1

8

26

1

1

1

1

10

26

1

1

1

2

10

26

0

1

1

1

13

22

3
2

3
1

3
2

5
3

24
12

23
25

35

34

41

20

54

57

71

24

31

27

26

12

26
14

28
14

23
15

9
15

9
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клиенти/доставчици чрез управлението на
веригата за доставки
Използващи
аналитично
управление
на
отношенията с клиентите
Индикатори за ИКТ сектора, ИКТ умения и
ИРД
Дял на ИКТ сектора в БВП
Дял на ИКТ сектора в общата заетост
Дял на разходи за НИРД в сектора на ИКТ като %
от БВП
Дял на разходи за НИРД в сектора на ИКТ като %
от всички разходи за НИРД
% на ИКТ износа в общия износ
% на ИКТ вноса в общия внос
% на заетите лица с ИКТ потребителски умения
% на заетите с ИКТ специални умения

9

9

9

17

24

5,8
1,7

6,0
1,7

5,0
2,7

4
17

0,0

0,0

0,3

23

21,4

21,6

25,0

13

11,4
2,7

2,7
5,7
11,5
2,6

18,4
3,2

25
26
24
24

3,3
5,2
11,7
2,7

12,6
2,5

Източник: EC

Очевидно много от проблемите, с които се сблъскват МСП в опитите си
да се модернизират, не могат да бъдат решени от тях самите, без адекватни
мерки от страна на държавата. Става дума преди всичко за увеличаване на
компютърно грамотното население, съществено разширяване на достъпа до
интернет в дома и на публични места и др. Това са насоки, които би трябвало да
станат неразделна част от правителствените политики за стимулиране
разпространението на ИКТ във всички области. От държавата се очаква да
осигурява

подходящо

образование

на

младите,

квалификация

и

преквалификация на по‐възрастното население в посока използване на новите
технологии. С цел насърчаване инвестициите в ИКТ, в началото на 2009 г. е
съгласувана Програма за широколентов достъп в България. Задачата е до 2013 г. в
големите градове, където живее около 75 % от населението, да има 100 %
широколентов достъп (едновременно до данни, гласови и видеоуслуги при
онлайн свързаност). Възможността да се ползва бърз интернет и онлайн услуги
трябва да се съчетае с надеждна свързаност, ниски цени за крайните
потребители и високи скорости на връзката. Според прогнози на експертите до
2011 г. 85 % от българите трябва да са интернет потребители, 100 % от
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българските училища да са свързани с високоскоростен интернет и поне 40 % от
бизнеса да използва електронни услуги (Фондация ПИК, Иновации.БГ 2009).
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V. Пазарът на интернет медии и реклама в България
5.1. Кратка история – от 1999 до 2008‐ма, годината на кризата
Първата българска реклама в интернет е публикувана през 1999 г. ‐ банер
на

IBM

в

поратлът

Dir.bg.

Това

се

случва

5

години

след

първия

комерсиаленбанер в света – през 1994 г. IBMрекламират в най‐големият тогава
портал Yahoo.com.
През 2008‐ма година в България вече оперират всички компоненти,
характерни за глобалната екосистема на дигиталната реклама.


Освен Dir.bg, се появяват нови онлайн компании, които заемат лидерски
позиции на пазара: Netinfo, Investor.bg, MSK Group, Mail.bg, Web Ground
и др.



Някои от големите издатели на традиционни медии успшно влизат на
пазара на интернет реклама – Икономедиа, Дарик Уеб и Резон Медиа.



На пазара се появяват аудиторни метрики и рекламни системи, които
правят интернет рекламата измерима.



Делът на интернет рекламата достига 5% от общите инвестиции в
реклама.



Интернет аудиторията надхвърля 3 милиона потребителя и този канал
става универсален, а не тясно таргетиран и регионален, както е в началото
на века.



Големите медиа и рекламни агенции се ангажират с договори за реклама
в интернет и стават ключов играч на пазара.



Появяват се първите рекламни мрежи, които предлагат рекламен
инвентар в много сайтове, включително и чуждестранни.
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5.2. Основни данни за пазара, 2009 ‐ 2010 г.
Пазарът на интернет реклама се измерва в няколко ключви индикатора ‐
интернет пенетрация, обем на рекламните инвестиции, разпределение на
инвестициите по формати, дял на пазара от общия рекламен пазар и рекламни
инвестиции на единица потребител.
От 2009‐та основните данни за пазара имат авторитетен официален
източник – Internet Advertising Bureau, www.iab.net. IAB е браншова
организация на онлйн издателите, фокусирана върху налагането на стандарти и
добри практики. Клонът в България бе открит през 2008‐ма от 5‐те най‐големи
български издатели. В последствие IAB разшири членската си база и в момента
е най‐представителната браншова организация в индустрията. Основните
доклади за развитието на пазара могат да бъдат намерени на сайтът на IAB
България ‐ www.iabulgaria.bg.
Във всяко едно отношение българският пазар на интернет реклама е в
групата на 5‐те най‐слабо развити в Европа. Този факт не трябва да буди
безпокойство.

Изоставането не се отличава от това в други сектори на

икономиката и обществото. Тенденциите на развитие са положителни ‐ за 2010
г. България е на 6‐то място по ръст на рекламните инвестиции.

Ключови фигури за България
KPI
Интернет аудитория
Интернет пенетрация
Обем на рекламните инвестиции в Интернет
Ръст на инвестициите, спрямо 2009 г.
% на интернет от общите рекламни инвестиции
Ср. рекламни инвестиции на един потребител

2010
3 500 000
40%
23 млн. EU
27%
7%
7 EU

Най‐илюстративната фигура, която показва развитието на българския
пазар, спрямо другите европейски страни, е делът на онлайн рекламата от
общите инвестиции в реклама.
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Рекламните инвестиции в интернет се разпределят между български и
глобални издатели. Около 60% от посочените обеми отиват към българските
компании. Голяма част от рекламните инвестиции в чуждестранни сайтове бяха
свързани с предлагането на имоти в България. След Кризата, тези обеми
драстично намаляха. С появата на Facebook обаче инвестициите към
чуждестранни сайтове отново тръгнаха нагоре.
Има два основни модела на ценообразуване и продажба на рекламен
инвентар в дигитални медии – за показване (CPM) и за действие (Performance).
При Performance рекламодателят заплаща за действия на потребителя – клик
върху банера, продажба, регистрация или друго действие. Популярните
термини са CPC (cost per click), CPL (cost per lead), CPA (cost per action) и т.н.
Този тип реклама е характерен за Google и Facebook. Над 90% от българските
бюджети, които отиват към глобални играчи, се изпълняват в Performance
реклама.
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Performance моделът не е добър за медийни сайтове, където разходите за
съдържание са по‐високи. Медийните сайтове продават основно в CPM модел ‐
cost per mill, цена за 1000 излъчвания на рекламен банер. Над 80% от
рекламните инвестициите в български сайтове се извършват в този модел. Една
от основните пазарни защити на българските медии в интернет е драстично по‐
ниската цена на CPM, в сравнение с глобалните медийни сайтове и глобалната
имиджова реклама.
Тук е важно да изтъкнем, че в последните 2 години глобално имиджовата
реклама има по‐висок ръст рекламата в търсене и друг Performance. Това е
оптимистично развитие за пазара на реклама в България – обещава, че обемите
към български компании ще растат по‐бързо, от тези за чуждестранни.
Ключово

за

увеличаването

на

обемите

в

имиджова

реклама

е

въвеждането на повече рекламни формати с High Opportunity to See и Reach
Media. Това са всички по‐агресивни форми, които рекламодателите харесват –
елемнти над съдържанието, видео банери, по‐големи размери, брендинг на
цялата страница и други. За последните две години обемът на тези формати
рязко се покачи. През 2011 г. те формират близо 30%, докато през 2008 бяха под
15%.
Интернет аудиторията в България има всички характеристики на
универсален медиа канал. Социодемографската структура категорично доказва,
че интернет се ползва от практически всички социални групи. Въпреки тези
данни, сред много институции и рекламодатели съществуват други нагласи.
Често се смята, че Интернет се ползва предимно от млади хора, със средно и
високо материално положение и добро образование. Подобна аргументация
стоеше в основата на политическите партии да се откажат от реклама в
Интернет при последните избори.
Българското общество не осъзнава един много важен факт – практически
3 милиона българи вече се информират за новините от Интернет. Дори и
основните новини да получават най‐масовата си дистрибуция във вечерния
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prime time на големите телевизии, през деня информацията тече основно
онлайн.

Интернет потребление по типове сайтове
Търсене (Google и др.)
Социални мрежи (Facebook и др.)
Сайтове на електронни пощи
Новини
Видео портали
Каталози и други справочници
Торент сайтове
Форуми (BGMammaи др.)
Електронни магазини

90%
50%
80%
80%
65%
35%
20%
15%
10%

5.3. Екоситема на индустрията за онлайн медии и реклама
Развитите пазари на онлайн медии и реклама имат характерна
екосистема. Нейната структура и развитие се следи и описва от IAB. През 2010 г.
В България са налични всички услуги и стандарти, за да смятаме, че пазарът е
достигнал завършен вид.

Онлайн издатели
Онлайн издателите са компании, които предлагат съдържание и услуги в
интернет и формират основните си приходи си от продажба на рекламни
услуги.
Онлайн лидери
Най‐големите и успешни компании на пазара са “чисти” оналйн
издатели, чиито услуги са изцяло ориентирани към дигитални медии в
интернет. Пазарът се лидира от 4 компании – Netinfo, Investor.bg, Dir.bg и MSK
Group.
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Netinfo е най‐голямата онлайн компания, с най‐голямо аудиторно
покритие и приходи от реклама. През 2008‐ма компанията бе придобита
от глобалния играч Sanoma Magazines International (SMI). Основни
сайтове в групата са abv.bg, най‐голямата безплатна поща в България,
vesti.bg, най‐посещавания български новинарски сайт, vbox7.com, портал
за потребителски генерирано съдържание и host.bg, един от 3‐те основни
доставчика на хостинг услуги за малък и среден бизнес в страната.



Investor.bg е втората по големина компания. Това е първата публична
компания в онлайн сектора. Създадена е през 2004 г. и е най‐динамично
развиващата се онлайн група. Компанията поддържа най‐голямото
портфолио от успешни сайтове. Най‐успешните продукти на IBG са
Investor.bg, лидер в сферата на финансовите и бизнес новини, Dnes.bg,
вторият по посещаемост новинарски сайт в България и Tialoto.bg, най‐
посещаваният женски медиен сайт. Освен традиционната имиджова
реклама, компанията успешно развива каталожна реклама в сайтовете
Imoti.net, продажба и наеми на имоти, NasamNatam.com, оферти за
пътувания и хотели и Start.bg, класификатор на тематични страници в
интернет.



Dir.bg е най‐старата онлайн компания в България. Бизнесът е фокусиран
около една търговска марка – порталът Дир.бг. В рамките на портала се
предлагат различни услуги – новини, търсене, справочници, обяви и
други.



MSK Group е най‐късно появилата се компания от групата на лидерите.
Най‐успешният продукт е Sportal.bg – категоричен лидер в огромния
сегмент на спорнтните сайтове. Освен него, групата поддържа голямо
портфолио от други сайтове, които постепенно трупат популярност. За
разлика от другите издатели в България, MSK Group се опитва да наложи
свои продукти и извън България – например успешният формат на
Sportal.bg се развива в Сърбия.
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Традиционни издатели
Практически всички издатели на съдържание в България имат онлайн
продукти. Една малка част от тях обаче продават успешно и генерират значими
приходи от тях. В другите случаи сайтовете са по‐скоро маркетингов
инструмент и “неизбежно зло” – продукт без приход, който се изисква от
променените потребителски навици.


Икономедиа е издателят на вестниците Капитал и Дневник и на
множество други специализирани B2B издания. Компанията успешно
развива своите онлайн продукти. През изминалите 2 години само онайн
рекламата отбелязва значими ръстове в приходите на компанията.
Dnevnik.bg е един от най‐успешните новинарски сайтове в България.
Икономедиа е най‐успешната компания в интегрирането на медии и
онлайн общности около тях.



Дарик Уеб е онлайн поделението на Дарик Радио. Медиата се включва в
онлайн играта сравнително късно, но с успешното развитие на
новинарския сайт DarikNews.bg и спортния сайт Gong.bg, както и с
придобиването на правния портал Lex.bg, зае знаимо място на
българския пазар.



Резон Медиа е най‐големият играч на пазара на каталожна реклама. Най‐
успешните сайтове са Imot.bg, за продажба и наеми на имоти и
Mobile.bg, за обяви за коли. В развитието си двата сайта стъпиха на
успешните вестници, които компанията управляваше.
До2009‐та година BTV и NOVA TV имаха агресивна стратегия за

навлизане на оналйн пазара. Компаниите разработиха успешни сайтове,
достигнаха голяма аудитория и започнаха да предлагат реклама. През 2010
тяхата стратегия се промени. Под натиска на стагнацията в приходите от
телевизионна реклама, компаниите спряха да развиват продажбите на онлайн
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реклама и съкратиха голяма част от разходите по поддръжка на сайтовете.
Въпреки това, тяхата аудитория остава голяма и не е изключено скоро
развитието им отново да стане приоритет.

Други издатели
NEG е нова медийна компания, в основата на която стоят създателите на
Netinfo. Компанията закупи Bgmamma.com – най‐големият български женски
форум. NEG се опитва да изгради портфолио около тази успешна марка,
придобивайки други български сайтове. Сериозна пречка пред развитието е
свиването на ръстовете в рекламата след 2008‐ма година.
Jobs.bg е пример за изключително успешна компания, първоначално
развита около възможности за еврофинансиране. Компанията се очертава, като
един от лидерите на реклама в каталожния сегмент. Освен популярния сайт за
обяви за работа Jobs.bg, компаниятауспешноразвисайт за нови и употребявани
автомобили и сайтзаимоти – Cars.bg и Homes.bg.
През 2010 г. на пазара се появиха два нови амбициозни издателя. iNewsсе
свързва със собствениците на Нова Българска Медйна Група Холдинг АД
(Монитор, Телеграф, Засада и Меридиан Мач, седмичникът Политика, ББТ и
др.). Компанията агресивно изкупава български сайтове, като най‐значимо е
придобиването на икономическия портал Econ.bg. Друг нов и амбицизен играч
е Live Media. Компанията притежава няколко сайта, които засега не са особено
популярни, но направи впечатление със сериозните си инвестиции и
намерения за придобиване. Популярни представители на компанията са
мажоритарният собственик Иво Кусев и Нери Терзиева.
Има още десетина значими по‐малки издатели, някои от които
съществуват от ранните години на пазара на интернет реклама. През 2009‐та и
2010‐та година малките издатели страдат от свиването на бюджетите към тях.
Общата стагнация доведе до фокусиране на обемите в големите издатели, което
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принуди малките играчи да потърсят продажба на компаниите си или
сериозно да съкратят разходите си. Интересен пример е Mail.bg – компанията
се ориентира към бързо развиващи се международни пазари, за да запази
ръста на приходите си. Така се появява Barid.com – бързо развиваща се
безплатна поща, таргетирана към арабския свят.

Медиа и рекламни агенции
Над 60% от имиджовата реклама в Интернет минава през агенционен
пазар. Около 50% от тези средства минават през най‐голямата българска
медийна агенция Пиеро 97 АД. Други големи медийни агенция на пазара
практически не съществуват. Като цяло оналайн издателите са удовлетворени
от това статукво, но са склонни да подкрепят и алтернативни дистрибутори.
Към момента обаче, никоя друга агенция не може да гарантира годишни
обеми.
Рекламните агенции, които обслужват големите рекламодатели, въпреки
официалните декларации, практически не обичат интернет рекламата. Като
цяло приходите от интернет реклама и дигитален маркетинг са малки и
агенциите не успяват да създадат търговски ефективни модели. Общото мнение
на издателите и специалистите в бранша е, че рекламните агенции са спирачка
за развитието на пазара и предпочитат традиционните канали. Като основен
проблем специалистите посочват ниските агенционни такси за дигитално
обслужване, които рекламодателите се опитват да задържат. Това създава
трудности, защото рекламата в интернет изисква нови и сравнително скъпи
специалисти, процеси и технологии.
Сравнително нов феномен за пазара в България са дигиталните агенции.
Те са изцяло фокусирани върху решения в интернет. На развитите дигитални
пазари, големите рекламни агенции имат дигитална агенция в структурите си.
В българия това не е практика. Единственото изключение е най‐старата
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дигитална агенция – Z Digital / Cybermark, която е част от Publicis Marc Group.
Останалите дигитални агенции са сравнително малки и водят жестока битка за
малки и средни клиенти, докато големите рекламодатели остават при по‐
незаинтересованите големи традиционни агенции.

Аудиторни метрики и рекламни системи
Рекламата в интернет е възможно най‐измеримата реклама в историята
на маркетинга. Въпреки това, в България доминира мнението, че не може да се
измерва ефективността й.В основата на тези нагласи са малкото практически
опит на агенциите и рекламодателите, ниската дигитална компетеност, не
използването на наличните инструменти и интересът към запазване на старите
канали.
От всяка гледна точка инструментите за ефективно и измеримо
използване на онлайн реклама са налични в България. Можем да ги обощим в
три големи групи – аудиторни метрики, рекламни системи и on‐site statistics.
В България са представени две компании за аудиторни метрики в
интернет – Gemiusи Nielsen Netratings. Практически пазарът се доминира от
полската Gemius. Nielsen най‐вероятно скоро ще се изтеглят от България, тъй
като не успяха да привлекат много сайтове и велите им опити за налагане при
рекламните агенции не успяха.
Gemiusе полска компания. Добрата технология, ниските цени и
агресивната търговска политика превърнаха компанията в лидер на този
сегмент за Централна и Източна Европа. В България Gemius предлага услуга на
нужното ниво. Единствените опасения са свързани с терговското поведение на
компанията. IAB България е поставило в своите приоритети постигането на
прозрачност на ценообразуването и коректност на измерването. В основата на
този приоритет стоят някои опасения, че Gemius са склонни към злоупотреби с
доминантното си положение ‐ не събразява технологията си със спецификата
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на някои сайтове и изкривява данните за тях, пренебрегва моралните стандарти
на индустриятаи измерва сайтове, които нарушават добрите практики, не
предлага прозрачно ценообразуване.
Рекламните системи са ключови за измерване ефективността на
рекламните кампании. В глобален план използването на реклмна система е
стандарт за провеждане на имиджова реклама. Въпреки това, в България
кампаниите, които позлват 3th party ad serving са под 30%. По този начин
основните модели за оценка на ефективността са блокирани. Причина за
слабата

популярност

на

технологията

е

ниската

компетентност

на

рекламодателите и обслужващите агенции.

Рекламни мрежи
Рекламните мрежи са ключов играч на световната сцена. Основните
предимства, които те предлагат са ефективни технологии за реклама в огромни
мрежи от сайтове. Рекламните мреже са сериозен катализатор за развитие на
пазара. Обичайна световна практика е рекламодателите и рекламните агенции
да ползват рекламни мрежи за закупуване и изпълнение на рекламните
кампании. Това гарантира високи стандарти на планиране и отчитане на
ефективността.
В България ситуацията е по‐различна. Рекламните мрежи са малко на
брой и имат ограничен достъп до рекламния инвентар на българските сайтове.
В основата на това стои неспособността им да гарантират рекламни обеми към
издателите. Това принуждава мрежите да предлагат ниско ефективни позиции
и рекламни технологии с по‐нисък profit margin.

Инфографика на българската онлайн икономика
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Източник: Capital.bg

5.4. Какво мислят рекламодателите?
Основен проблем пред развитието на онлайн реклмата в България са
нагласите на рекламодателите. Във всяко друго отношение българския пазар е
готов да се справи с изискванията за динамичен ръст и високи индустриални
стандарти.
Преди висчко стои малкият и лошо управляван опит с дигитална
реклама. Натрупаните през годините обеми са лошо управлявани, без сериозно
използване на техники за оценка на ефективността. Доминира мнението, че
ефективността не може да се измерва и няма техники за добро планиране.
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Практически това не е вярно, но докато рекламодателите не се обърнат към по‐
високите индутриални стандарти, тази заблуда ще е истина за тях.
Сериозен ефект върху ръста на интернет рекламата имат стратегиите за
развитие и оцеляване на другите медии. През последните две години цените за
реклама в традиционните реклами драстично паднаха. В тази ситуация
повдението на рекламодателите е абсолютно логично – вместо експерименти с
нови медии, те предпочитат да ползват ознатите инструменти на много по‐
ниска цена.
Въпреки тези негативни статуси, оналй рекламата е единствения канал,
който бележи ръст през последните две години. Колкото и успешни да са
адаптационните стратегии на традиционните медии, техните обеми се свиват.
Освен рекламата, връзката между медии и рекламодатели минава през
други отношения – влияние върху обществото, ПР, корупционни практики при
разпределяне на бюджетите и т.н. Във всяко едно отношение, онлайн медиите
имат по‐малък търговски опит от традиционните медии и техният ръст се
влияе от това.

5.5. Статуси и казуси
Безопасен ли е българският интернет?
Всички български издатели и доставчици на услуги имат дългогодишна
практика на взаимодействие с контролните органи и МВР. Успешно се
преследват престъпления от най‐раличен характер. В това отношение е
направено много и не е необходимо да се вземат специални мерки.

Трафик от торент сайтове
Торент сайтовете в България генераит огромен трафик от посетители.
Формално тези сайтове нямат приходи. Практически, те кумилират завидни
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потоци от реклама. Един от казусите с които се сблъсква индустрията е
използването на тези сайтове за популяризиране и налагане на нови медиа
играчи. Срещу сравнително ниски инвестиции, нови издатели могат да
привлекат голям обем от потребители и да станат значим фактор на пазара.
Такава практика имат MSK Group, Live Media, оналйн изданията на Бареков и
други. Поради тази причина IAB Българиясе опитва да наложи стандарти на
незиползване на пиратски трафик. Засега неуспешно – липсва законова база,
агенциите и рекламодателите са безразлични към проблема, метриките също
го игнорират.

Малко програмисти, малко иновации
Оналйн медиите срещат специфични трудности. Продуктът, който те
развиват е сложен и скъп. Нужни са доста ИТ специалисти, които е трудно да
бъдат привлечени, защото компаниите за разработка на софтуерни продукти и
услуги предлагат по‐добро заплащане. В момента тази тенденция силно се
отразява върху развитието на мобилни приложения. Като цяло проблемът не
критичен – спецификите на пазара на труда се компенсират с по‐ниски темпове
на разработка и иновации.

Институциите и Интернет медиите
В Интернет индустрията само са чували за големите комуникационни
бюджети на националната и регионална администрация. Практически всички
комуникационни кампании, включително финансираните от Европейския
съюз, пропускат Интернет медиите, като информационнен канал. Няма
пазарно обяснение на този феномен.

Електронна търговия
Електронните магазини в България са доста слабо развити. Този сегмент
никога не се е ползвал от стимулите, които са имали компаниите в САЩ и
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Европа. Дори напротив – различни структури са се опитвали по най‐разични
начини да затруднят развитието на сегмента. Това развитие има два ефекта. В
глобален план онлайн търговията е един от основните рекламодатели в
Интернет. В България този обем реклама е пренебрежимо малък. Втори ефект
е, слабото ползване на електронни разплащателни средства.

SMS разплащания
Поради слабото ползване на кредитни и дебитни карти за онлайн
разплащания, доставчиците на платено съдържание и услуги в Интернет са
принудени да разчитат на SMS разплащания. Тези разплащания обаче имат
изключително неизгодно за тях разпределение – приблизително 50% от
заплатената сума остава за мобилните опрератори. Този стандарт е доста далеч
от средните стойности за Европа и САЩ. Резултатът е слабо развитие на пазара
за платени услуги. Компаниите се ориентират към чуждестранни пазари.
Пример са компаниите от индустрията за онлайн игри и сайтовете за
запознаства. Само по себе си това е положително явление, но бавното развитие
на българския пазар, сериозно ограничава средствата им за разрабтка и
развитие.

Журналистически стандарти
Често интернет медиите се свързват с по‐ниски журналистияески
стандарти. Това е доста неправилно схващане. Преди всичко трябва да
разберем, че има глобално предефиниране на журналистиката. Традиционната
журналистика, ориентирана към дълги, аналитични или публицистични
текстовевече не доминира пазара. Тя е малък сегмент не само в България, но и
по света. Масовото потребление е ориентирано към бъри, кратки и достоверни
новини. В това отношение българския пазар не прави изключение.
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VI. Образователната система като предпоставка и инструмент за
развитие на иновативния ИКТ процес
България

заема

челни

места

по

брой

на

квалифицирани

и

сертифицирани кадри в областта на информационните и комуникационните
технологии, близо 80% от населението на възраст между 25‐64 години е със
средно образование, 28% от населението на възраст между 30 и 34 години е с
висше образование. Българските ученици продължават да участват и да печелят
първи награди от международни състезания в областта на математиката, ИКТ и
роботиката.
Въпреки това, без да е налице намаление в абсолютните стойности на
показателите

за

роля

на

човешките

ресурси

при

изграждане

на

информационното общество, страната относително изостава в сравнение с
останалите европейски страни и средните равнища за ЕС 27. Докладът на
Световния икономически форум от Давос за развитието на информационните
технологии и средата, която ги подкрепя77, поставя България на 68‐мо място
сред 138 държави, само преди Чехия от 27‐те страни‐членки на ЕС, в това число
по показатели за качество на образователната система и човешките ресурси в
тази област, както следва (Вж. Таблица 1):

ТАБЛИЦА 1. Образование и човешки ресурси в подкрепа развитието на
ИКТ, 2010‐2011
Показател
Качество на научноизследователските институции
Осигуреност с научни кадри и инженери
Качество на обучението по математика и природни науки
Качество на образователната система
Грамотност на населението, %
Обхват на програмите за обучение на персонала
Качество на обучението по мениджмънт
НИРД‐взаимодействие между бизнес и университети
Иновационен потенциал на бизнеса

Оценка
3.5
4.0
4.0
3.4
98.3
2.8
3.7
3.0
2.8

Място в
класацията
73
77
68
84
45
134
94
109
79

77

The Global Information Technology Report 2010–2011, World Economic Forum, Davos:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2011.pdf
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Източник: The Global Information Technology Report 2010–2011, World Economic
Forum: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2011.pdf
По отношение на населението, което редовно осъществява дейности,
свързани с използването на компютърна техника, за 2009 г. България е в средата
на класацията при интензивност 1‐2 услуги (11% от населението на възраст
между 16 и 74 години при 14% средно за ЕС 27) и се измества назад в класацията
с увеличаване на интензивността на използване (18%, редовно изпълняващи 3‐4
дейности, и 7%, редовно изпълняващи 5‐6 дейности, при равнища за ЕС 27 25%
и за двата показателя)78. Подобна е картината и по отношение използването на
Интернет (Вж. Таблица 2).

ТАБЛИЦА 2. Интернет умения на населението на възраст между 16 и 74
години, 2010
Показател
Редовно осъществявали до 1‐2 дейности в Интернет
Редовно осъществявали до 3‐4 дейности в Интернет
Редовно осъществявали до 5‐6 дейности в Интернет

България
21
18
7

ЕС 27
32
30
10

Източник: Eurostat, 2011.

Изключително

динамичното

развитие

на

информационните

и

комуникационните технологии ги превръща във фактор на промяна за редица
области на социалния и икономическия живот. Образователната система и
образователните

политики

не

правят

изключение.

Приложението

на

компютърна техника и специализиран софтуер променят изцяло подходите за
осъществяване

на

образователен

процес.

Промяната

засяга

както

взаимодействието между студенти (стават активни участници в учебния процес)
и преподаватели (изпълняват повече ролята на тютори), така и съдържанието и
начина

на

представяне

на

учебно

съдържание.

Ограниченията

при

администриране на образователния процес (време, пространство, въвлечени
лица) стават все по‐малко.
78

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/database
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Ако при други икономически сектори и социални области – поле за
приложение на хоризонтални технологии като ИКТ, обратното въздействие
липсва или е несъществено (те изпълняват ролята предимно на индустриални
и/или индивидуални крайни потребители на ИКТ‐решения), образователната
система притежава значителен потенциал да осъществява активно обратно
влияние върху ИКТ‐индустрията (Вж. Фигура 1).

ФИГУРА 1. Области на взаимодействие между образователната система и
сектора на ИКТ
Въздейстиве на образователната система върху ИКТ
Образователната система е широкообхватен
индустриален потребител на компютърна техника и
специализиран софтур.
Настоящите студенти са бъдещи индивидуални
потребители - работодатели и служители. Те пренасят
умения за работа със специализиран софтуер от
студентската скамейка към работното място.
Образователната система създава човешки ресурс със
специфични компетенции, знания и умения, които
намират реализация и развиват творчески ИКТиндустрията.
Системата на продължаващо обучение развива нови
компетенции, в това число за работа със съвременни
ИКТ.
Образователната система, като достига до големи
групи заинтересовани страни - стейкхолдъри
(преподаватели, студенти, техните семейства и
работодатели, правителство и регионални власти)
създава обща нагласа и готовност за по-бързо
приложение и разпространение на най-новите
иновативни разработки в областта на ИКТ.

Въздействие на ИКТ върху образователната
система
Какво учат/усвояват студентите? –нови
компетенции за достъп, интерпретация и
използване на информация.
Как учат студентите? – съчетание между
различни информационни източници, избор на
експертна оценка, ориентация към проблемноориентирано обучение.
Къде учат студентите? – липсват ограничения
за физическо присъсствие в училище и
взаимодействие лице-в-лице с преподавателите.
Кога учат студентите? – ученето излиза от
рамките на предварително начертаните графици
и се осъществява на принципа 24/7;
образователният процес протича асинхронно
във времето; мобилността е основен приоритет.
Обхват на образователните услуги –
достъпни до повече студенти, въвличат поголям брой преподаватели, при по-висока
икономическа ефективност по отношение на
направените разходи и постигнатите резултати.

Източник: АРК Консултинг, 2011.

Като подготвя човешки ресурс, който е най‐критичния по значение
входящ поток при осъществяване на високотехнологични дейности като ИКТ,
образователната система и преди всичко висшето образование (се очаква да)
предоставя от една страна необходимия набор от компетенции, върху основата
на които индустрията да функционира, и от друга страна, творчески потенциал
за нейното иновативно развитие и промяна.
На фона на съществуващото обективно взаимодействие между системата
на висшето образование и ИКТ‐сектора се наблюдава по‐скоро пасивно,
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отколкото

проактивно,

поведение

от

страна

на

институциите

от

образователната сфера.
Показателно е, че рейтинговата система на висшите училища в България
се основава на индикатори, сред които не присъстват такива за оценка на:
компютърни умения на студентите; компютърна осигуреност; обучение по
компютърна грамотност и ИКТ; приложение на специализиран и общ софтуер
за учебни цели; състояние на дистанционно обучение; приложение на
електронни платформи; електронно съдържание на учебния материал;
виртуално взаимодействие между студенти и преподаватели/администрация;
администриране на учебния процес чрез интернет; интранет/екстранет мрежи
(Приложение 1).
На фона на нарастващите изисквания на бизнеса по отношение на
компютърната грамотност и умения на персонала, този факт демонстрира
липсата на разбиране за значението на посочените показатели при обучението
на млади специалисти и човешки ресурс, подготвен да отговори на нуждите на
съвременните глобализирани и динамични пазари на труда.
Като резултат от това се наблюдава липса на работещи политики и
мерки за насърчаване на използването на съвременните ИКТ в образователния
процес

(въпреки

пожелателния

характер

на

приетите

стратегически

документи), пасивност от страна на висшите училища при „изтегляне” на
иновативни решения като заявка към ИКТ индустрията, и пропуснати
възможности в процеса на подготовка на висококвалифицирани кадри,
конкурентоспособни на международните пазари. Недостатъчната координация
в това отношение между висшите училища и бизнеса не съдейства за
намаляване на дистанцията между изискванията на динамично развиващата се
бизнес среда и промените в консервативна система като образователната.
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6.1. ИКТ‐индустрията и пазарът на труда на ИКТ‐специалисти в
България
ИКТ‐компаниите в България79 генерират между 9.5% и 10% от БВП в
страната. По този показател индустрията се нарежда сред първите пет като дял
в БВП, наред със сектора на горивата, ритейл продажбите, ютилити и
хранително‐вкусова

промишленост.

Две

трети

от

него

се

падат

на

комуникационните технологии, а една трета на информационните технологии.
Между 50 и 60% от продукцията е за външните пазари, основно Западна Европа
и САЩ.
Броят на заетите в сферата на ИКТ е нараснал до 41 579 през 2011 г. от 37
690 през 2005 г., което е 1,36% от всички работещи в България, по данни на CBN.
Общият брой на компаниите с предмет на дейност ИКТ e между 900 и 1100,
като 97% от приходите са фокусирани в 450 компании.
Телекомуникационните фирми отговарят за 73% от българския ИТ‐
сектор (над 2800 компании), оценяван на над 2.13 млрд. евро. При създаването
на работни места обаче телекомуникациите и останалата част от ИТ бизнеса
имат сравнително еднаква тежест. Компаниите, опериращи на телеком пазара,
държат 51% от приходите на целия технологичен бизнес през 2010 г., 29% от
работната сила и 72% от печалбата. Наблюдава се обаче чувствително
намаляване на приходите в последните години и рязко оптимизиране на
работната сила ‐ за едно десетилетие персоналът е съкратен двойно. 17‐те
активни играчи в телеком сектора са генерирали общо 1,6 милиарда евро
приходи през 2010 г. Производителността на зает възлиза на 127 хиляди евро
годишно, докато преди пет години е била 72 хиляди евро. Възможно е
настоящата 2011 година да приключи с 5% до 10% спад в приходите на
телекомуникационните компании. Прогнозира се значително по‐малък спад ‐ в
рамките на 1‐2% ‐ през 2012 г.
79

ИКТ-секторът обхваща 11 подсектора: Computer hardware; Computer services; Global delivery services;
Internet services; Office hardware; Retail IT; Retail TLC; Software; Telecom hardware; Telecom services;
Telecoms.
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Според НСИ в софтуерния бранш са заети 7955 човека. Според
БАСКОМ обаче броят на висококвалифицираните специалисти е около 20000.
Това са не само програмисти, но и анализатори, мениджъри, маркетинг
специалисти, търговци и други. 50% от продукцията на софтуерните фирми в
България се реализира на външния пазар. Като цяло, приходите в сегмента се
очаква да достигнат 260 милиона евро през 2011 г. Впечатляващи е резултатът
на стоте най‐печеливши софтуерни компании в България. Чистата им печалба
достига близо 39 млн. евро, бележейки ръст от 24% през 2010‐та спрямо
предходната година. Най‐печелившата компания в подсектора е с 8,4 млн. евро
чиста печалба. Това показва стабилност в условия на трудни икономически
години. Софтуерният бизнес е втори по големина на печалбата от 10‐те
технологични сегмента след телекомите. Най‐многобройната група компании ‐
на независимите софтуерни доставчици (ISVs) държи 41% от приходите, 44% от
печалбата и 47% от персонала. На второ място по приходи се нареждат
компаниите от бизнеса с разработка на софтуер. Tе имат 35% от приходите (тук
е и компания номер 1), 35% от печалбата и 36% от персонала. Трето място заема
групата на софтуерните интегратори. Те държат сумарно 11% от приходите, 9%
от печалбата и 14% от персонала. Най‐високо платеният сегмент на ИТ бизнеса,
който е основната причина за високата средна заплата в ИТ като цяло, е
софтуерният сегмент. Това е резултат от факта, че тези компании работят
основно за чуждестранни пазари и заплащането им се определя от други
фактори.
Най‐висока

производителност

се

наблюдава

в

дистрибуторския

сегмент, който е генерирал 9% от всички приходи в технологичния сектор у нас
през 2010 г. На този пазар действат активно 27 компании. С общ персонал от
около 1000 души, дистрибуторските фирми внасят данъци в бюджета над 125
млн.лв. годишно. Бизнесът на 27‐те компании дистрибутори възлиза на 274
милиона евро през 2010 година, което е спад с 4,5% спрямо 2009‐та. 6,9 хиляди
евро е било годишното възнаграждение на служител през 2010‐та, в сравнение с
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4,1 хиляди евро през 2007 г. Характерни за дистрибуторския сегмент са ниските
маржове, дъмпингът е срещана практика, а все още и има сив бизнес.
Прогнозата за 2012 г. е оптимистична, с очакван ръст до 3%.
Системната интеграция е най‐големият и рисков сегмент от ИКТ
пазара. На пазара оперират 169 системни интегратора, а броят на работещите в
тях възлиза на 4,449 през 2010 г. Производителността на зает е 65 хиляди евро,
бележейки спад от 22% през последната година, при почти запазено ниво на
заплатите. Приходите от системна интеграция възлизат на 299 млн. евро през
2010 година, докато през 2005‐та са били 135 млн. евро. Миналата година обаче е
втората поредна с двуцифрен спад, а през 2011 г. се очаква спад от 10‐15%. В
момента лидерите на пазара за системна интеграция са поставени в затруднено
положение. От 2008 година насам се наблюдава спад на ИТ търговете по ЗОП.
През миналата година са сключени 291 договора за 20, 2 млн. евро. Това е спад
от 21% в броя на договорите и 49% в стойността им, по данни на CBN.

Какво търси бизнесът

По данни на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
към края на 2009 г. в ИКТ сектора у нас са работили около 35000 души, от които
над половината са заети в телекомуникациите.
В

481

компании

в

10‐те

сегмента

(без

телекомуникациите)

на

технологичната индустрия в България през 2010 г. са били осигурени 41,579
работни места, или 1,4% от цялата работна сила в страната80. Това са
приблизително 95%‐97% от всички заети в сектора. Спрямо 2000 г. ръстът в
работните места в технологичната индустрия е 12%. Прогнозите за 2011 г. са за
лек спад в работните места в страната, докато за следващата 2012 спадът може
да се окаже и по‐чувствителен.

80

CBN Top-100 Bulgaria 1992-2010, CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.
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Средното годишно възнаграждение, както и производителността в
технологичната индустрия в България и през 2010 г. остават едни от най‐
високите

в

страната.

През

изминалата

година

средногодишното

възнаграждение в сектора е достигнало 9,8 хил. евро, срещу 4,0 хил. евро средно
за

България.

Въпреки

спада

в

производителността

от

над

15%,

възнагражденията 2010/09 са спаднали едва с 2%. Очакванията са и през 2011
тенденцията за задържане на възнагражденията да продължи. Едва през 2012 е
възможно заплащането да нарасне, макар и незначително, но за сметка най‐
вече на намаление в работните места.
Работните места в исторически обусловените традиционни сектори ‐
компютърен хардуер, офис оборудване, ИТ услуги, телекоми и ритейл,
работещи предимно за вътрешния ИКТ пазар, видимо продължават да
намаляват. Телеком бизнесът и ИТ‐услугите са от най‐засегнатите в това
отношение.
С най‐печеливш модел в кризата се оказват аутсорсинг компаниите.
Наблюдава се ръст в работните места в почти всяка от тях. Двете най‐големи
компании дават работа на по около 2,500 служители. На второ място са
софтуерните фирми, работещи основно за чужбина, които също успяват да
увеличат персонала.

КАРЕ 1. Пазар на труда на ИКТ‐специалисти
Технологичната индустрия е в Топ 5 икономически сектори по
реализирани приходи в България за последните 10 години. През 2010
приходите на стоте най‐големи Технологични компании са били 2,75 млрд.
евро. Индустрията става милиардна през 2000 г., минава границата от $2 млрд.
през 2003, $3 млрд. – 2005, $4 млрд. – 2007. Пет милиарда долара технологичния
бизнес минава още на следващата – 2008 година. Най‐сериозен дял в приходите
на индустрията за периода има телеком секторът – около 57%, следван от
бизнеса с компютърни услуги ‐ 11%. Трета позиция с дял от 8% от приходите
държи бизнесът с доставки на компютърен хардуер. Технологичната индустрия
се очертава като третата по печалби в България. В първата година на кризата
2009 – печалбата в технологичните компании расте.
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РАБОТНИ МЕСТА
Технологичната индустрия осигурява между 1,5 и 2,0% от работните
места от целия бизнес в България. За последните десет технологичният сектор е
увеличил служителите си с над 5,000, въпреки сериозните съкращения в
телеком сегмента. Дори и през кризисната 2009 г. политиката на
работодателите от бизнеса с информационни и комуникационни технологии
като цяло контрастира силно позитивно спрямо ситуацията с работната сила в
страната.
Най‐много работни места в технологичния сектор има в телекомите –
35,0% , следвани от софтуерния бизнес – 18,5%, на трета позиция са
компютърните услуги – с 10,7%. Най‐малко служители са заети в бизнеса с
доставка на хардуер. Именно софтуерния сегмент има и най‐голям ръст в
сектора – от 6,9% работните места нарастват до 18,5% от индустрията.
ПРИХОД НА ЗАЕТ
Производителността в гехнологичната индустрия в България е една от
най‐високите в страната. Още през 2002 година приходът на зает в сектора
минава $100 хил. годишно. През 2008 г. получената най‐висока средна
производителност в индустрията е 210,6 хил. долара годишно на зает.
Шампионските бизнеси в производителността в сектора са доставките на
компютърен и комуникационен хардуер, а най‐слаби са резултатите в call
центровете.
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
За първи път в историята на технологичния сектор в България
годишните средни възнаграждения на зает за 10‐те бизнес сегмента надхвърлят
границата от 10 хил. евро (около 15 хил. долара) през кризисната 2009 година.
Работодателите в осем от 10‐те технологични сегмента увеличават
възнагражденията, като в 4 от тях ръста е над 15% годишно. Възнагражденията в
софтуерния бизнес се нареждат на второ място от 10‐те сегмента, а
възнагражденията в сегмента на глобалните услуги по доставка, придобили
популярност като call‐центрове, остават извън Топ 5.
Прогнозите сочат, че в 9 от 10‐те технологични бизнеси ще се достигне
годишен ръст, но по‐вероятно е той да стане факт едва през второто полугодие.
Източник: CBN ‐ Pannoff, Stoytctheff & Co., http://blog.cbn‐bulgaria.com/
През последната година при насочените основно към българския пазар
компании от индустрията се наблюдават съкращения на служители, а при
ориентираните към експорт софтуерни компании тенденцията е обратната ‐
там кадри отново не достигат като пазарът на труда започва да прегрява по
същия начин като преди кризата.
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Средно 46.5 души работят в българска софтуерна компания в края на
2009 г. Очакванията на Българската асоциация на софтуерните компании
(БАСКОМ) са след три години при добро развитие на индустрията да са
необходими три пъти повече програмисти и хора, които се занимават с
производството на софтуер (качествен контрол, дизайн и т.н.) и два пъти повече
мениджъри, среден мениджмънт, ръководители на проекти, маркетингови
ръководители, специалисти по продажби и обслужване на клиенти.
Прогнозите за 2012 г. са оптимистични ‐ очаква се ръст от 1% до 3%, тъй
като компаниите успяват да променят бизнес моделите си, фокусирайки се не
само в големите клиенти, а в целия спектър, търсят се иновации, разширява се
клиентската база. Секторът ще филтрира по‐ниско квалифицирани хора. В
тежка позиция са хардуерният сектор и ритейл сектора, поради ниската
квалификация на заетия персонал.

Какво предлага образователната система

Информационните технологии (ИТ) включват широк кръг от дейности за
управление и обработка на информация. ИТ са свързани с използването на
компютри и програмно осигуряване за съхранение, преобразуване, защита,
обработка, предаване и приемане на информация. Поради тясната връзка на
комуникациите със съвременните средства за обмен на информация често се
използва понятието информационни и комуникационни технологии (ИКТ).
Като хоризонтална технология ИКТ имат място в различни приложни области
на икономичесския и обществен живот, като наред с това, са резултат от
развитието на силно динамична високотехнологична индустрия.
Пет са основните направления за реализация на ИКТ‐специалисти:


информационни технологии;



телекомуникации (в това число гласови услуги, Интернет, интеграция,
софтуер и хардуер);
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информационни

отдели

и

обособените

електронно‐изчислителни

центрове в крайните потребители;


фирмите, специализирани в услуги от типа на контактните центрове;



независими специалисти на свободна практика.
Разминаването между изискванията на бързо развиващата се ИКТ‐

индустрия и подготовката на специалисти в рамките на относително по‐
консервативната образователна система рефлектира върху „размиване” на
образователните области, по които се отчитат и анализират човешките ресурси
в сектора. Националната статистика и подходът й да отразява тази сфера не
внасят по‐голяма яснота поради обобщената на високо равнище информация.
Анализът на степента на осигуреност на ИКТ‐индустрията с човешки ресурс и
вразката „висше образование–бизнес” се базира на Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления, приет
с Постановление №125 на МС от 24.06.2002 г. и последно изменен през 2005 г.
Обучението
комуникационните

на

студенти

технологии

в

областта

покрива

две

на

информационните

специфични

области

и
на

образованието съгласно Класификацията на областите на образование и
обучение81:
4. Природни науки, математика и информатика
48. Информатика
481. Компютърни науки (Архитектура на компютърни системи (анализ
и проектиране); Бази от данни; Защита на данни; Изкуствен интелект;
Информатика; Компютърна графика; Компютърни мрежи (архитектура и
управление); Компютърни науки; Компютърно програмиране (езици и
средства); Операционни системи (архитектура и управление); Разпределителни
системи и мобилни технологии; Софтуерно инженерство, Структура от данни);

81

Класификация на областите на образование и обучение (КОО-2008),
http://www.issc.nsi.bg:9080/WEB_CE9/faces/classificationList.jsp
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482.

Приложна

информатика

(Архитектура

на

информационни

системи; Информационни системи за анализ и моделиране на бизнес процеси;
Приложение на информационните технологии; Приложение на Интернет
технологии; Сигурност на информационните системи; Софтуер за изготвяне на
документи; Софтуер за изчисления (електронни таблици); Софтуер за
обработка

на

данни;

Софтуер

за

текстообработка;

Управление

на

информационни системи).
5. Технически науки, производство и строителство
52. Технически науки и технически професии
523. Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна
техника

(Електроника;

Инженерство

за

автоматично

управление;

Изчислителна техника; Инсталиране на компютърни системи; Компютърно
инженерство; Компютърни мрежи и технологии; Комуникационни системи;
Поддържане на комуникационни системи; Радиоелекетроника; Ремонт на
компютри; Ремонт на радио‐ и телевизионна техника; Роботика, промишлени
роботи; Телекомуникационна техника; Техническо поддържане на електронно
оборудване; Цифрови технологии).
Те на свой ред съответстват на професионалните направления 4.6.
Информатика и компютърни науки и 5.3. Комуникационна и компютърна
техника.

4.6. Информатика и компютърни науки
Обучението по професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки стартира през 1985 г., когато към Факултета по математика
и

информатика

на

Софийски

университет

се

въвежда

специалност

„Информатика” с петгодишен курс на обучение и с придобиване на ОКТ
магистър. Преди това от 1973 г. в рамките на специалност „Математика” са
разкрити две специализации: „Компютърна математика” и „Специалност по
компютри”. Понастоящем обучението в професионалното направление в ОКС
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балавър и магистър се провежда в още десет университета в страната (Вж.
Таблица 3).

ТАБЛИЦА 3. Обучение по професионално направеление 4.6 Информатика
и компютърни науки

Университет

Начало
на
обучени
е

Образователно ‐ квалификационни
степени и специалности
Бакалавър

Структури,
осигуряващи
обучението

Капацитет

Магистър

Пловдивски
университет
ʺПаисий
Хилендарскиʺ
Бургаски
свободен
университет

1997

Информатика

Софтуерни
технологии

1991

Информатика и Информатика и
компютърни
компютърни науки
науки

Център по
Бакалавър: 440
информатика и
Магистър: 120
технически науки Общо: 560

Шуменски
университет
ʺЕпископ
Константин
Преславскиʺ
Русенски
университет
ʺАнгел
Кънчевʺ
Варненски
свободен
университет
ʺЧерноризец
Храбърʺ
Американски
университет в
България
Великотър‐
новски
университет
ʺСв. Св. Кирил
и Методийʺ

1991

Информатика

Факултет по
математика и
информатика

Бакалавър: 440
Магистър: 80
Общо: 520

2002

Инфроматика и Информатика
информационн
и технологии

Факултет по
природни науки
и образование

Бакалавър: 540
Магистър: 70
Общо: 610

2001

Информатика

Информационни
исистеми и
технологии

Стопански
факултет

Бакалавър: 160
Магистър: 50
Общо: 210

1991

1. Компютърни
науки

‐

Бакалавър: 200

1988

Програма
компютърни
науки
Педагогически
факултет

Югозападен
университет
ʺНеофит
Рилскиʺ

1991

1. Информатика 1. Инф. системи
2. Компютърни 2. Компютърна
науки
мултимедия
3. Защита на
информацията
4. Мултимедийни
системи и технологии
в образованието
5. Корпоративни
мрежови среди
1. Информатика 1. Информатика
Природо‐
математически

1. Икономическа
информатика
2. Системно
администриране

Факултет по
математика и
информатика

Бакалавър: 1120
Магистър: 300
Общо: 1420

Бакалавър: 500
Магистър: 300
Общо: 800

Бакалавър: 540
Магистър: 150
Общо: 690
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Икономическ
и университет
‐ Варна
Нов български
университет

Софийски
университет
ʺСв. Климент
Охридскиʺ

1997

1994

1985

1. Информатика 1. Информатика
2. Приложна
информатика
1. Информатика Софтуеърни
2. Мрежови
технологии в
технологии
интернет
3. Компютърни
и медийни
технологии
1. Информатика 1. Био‐ и медицинска
2. Компютърни информатика
науки
2. Електронен бизнес
3. Софтуетрно
и електронно
инжинерство
управление
4. Инф. системи 3. Защита на
информацията в
компютърните
4. Изкуствен интелект
5. Изчислителна
информатика
6. Информационни
системи
7. Компютърна
графика
8. Логика и алгоритми
9. Мехатроника и
роботика
10. Разпределени
системи и мобилни
технологии
11. Софтуеърни
технологии

Факултет по
Информатика
Департамент
Информатика

Факултети по
математика и
информатика

Бакалавър: 480
Магистър: 75
Общо: 555
Бакалавър: 880
Магистър: 100
Общо: 980

Бакалавър: 1600
Магистър: 500
Общо: 2100

Източник: Обобщаващ доклад от Постоянната комисия по природни науки,
математика и информатика към НАОА, 2011.
След проведена институционална акредитация НАОА акредитира
всички посочени университети за срок от шест години на основата на оценки
„моного добър”. Общо за страната е утвърден образователен капацитет от 8615
студента, от които 6900 за ОКС бакалавър (5980 в редовна и 920 в задочна форма
на обучение) и 1715 студента за ОКС магистър (1375 в редовна и 340 в задочна
форма на обучение).
Наред с това се осъществява обучение в ОНС доктор по научна
специалност Информатик в университетите:
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Югозападен университет „Неофит Рилски”;



Шуменски университет „Константин Преславски”



Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”



Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”



Софийски университет „Кв. Климент Охривски”



Химикотехнологичен и металургичен университет, София



Военна академия „Г. С. Раковски”



БАН
o Институт по математика и информатика
o Институт по информационни технологии
o Централна лаборатория по биомедицинско инженерство
o Институт по паралелна обработка на информацията
Обучение по професионално направление 1.3. Педагогика на

обучението

(по

математика

и

информатика)

се

осъществява

в

унивреситетите:


Русенски университет (РУ) „Ангел Кънчев”



Югозападен университет „Неофит Рилски”;



Шуменски университет „Константин Преславски”



Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”



Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”



Софийски университет „Кв. Климент Охривски”
Популярността

на

професионалното

направление

е

висока.

Лимитираният от държавната поръчка брой на новоприетите студенти по
правило се попълва изцяло като изключения се наблюдават по отношеине на
задочна форма на обучение.

5.3 Комуникационна и компютърна техника
Професионалното направление 5.3 Комуникационна и компютърна
техника е застъпено в следните висши училища на страната:
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Технически университет (ТУ)‐София;



Технически университет – филиал Пловдив;



Технически Университет (ТУ)‐Варна



Технически Университет (ТУ) –Габрово



Русенски университет (РУ) „Ангел Кънчев”



Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”



Национален военен университет (НВУ) „Васил Левски”



Университет по хранителни технологии (УХТ)‐Пловдив



Нов български университет ‐ София



Бургаски свободен университет



Югозападен университет „Неофит Рилски”;



Шуменски университет „Константин Преславски”



Колеж по телекомуникации и пощи ‐ София



Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”‐Технически колеж ‐
Смолян



Университет „Проф. д‐р Асен Златаров”‐ Технически колеж – Бургас
Обучението в професионалното направление е с традиции от 1945 г.

Приложение 2 представя кратка историческа справка за развитието на
включените в него специалности.
Понастоящем

обучение

в

професионално

направление

5.3.

Комуникационна и компютърна техника се провежда в специалности и
университети както следва (Вж. Приложение 3 и Таблица 4):

ТАБЛИЦА 4. Обучение в професионално направление 5.3.
Комуникационна и компютърна техника по ОКС и университети
Брой на ОКС по специалности/форми на обучение
№

Висше училище
професионале
н бакалавър

бакалавър

магистър

1

Технически университет ‐ София

5 (ред.)

7 (ред.)

2

Технически университет ‐ Варна

2 (ред. + зад.)

2 (ред. + зад.)
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3

Технически университет Габрово с ТК
Ловеч

4

Русенски университет ʺАнгел Кънчевʺ

5
6
7
8

1 (ред. + зад.)

Висше транспортно у‐ще ʺТодор
Каблешковʺ
НВУ ʺВасил Левскиʺ
У‐тет по хранителни технологии ‐
Пловдив
Нов български университет ‐ София

9

БСУ
Югозападен университет ʺНеофит
10
Рилскиʺ
11 ШУ ʺКонстантив Преславскиʺ

1 (ред.)

12 Колеж по телекомуникации и пощи
ТК ‐ Смолян към Пловдивски
13
университет ʺПаисий Хилендарскиʺ
ТК към Университет ʺПроф. Д‐р А.
14
Златаровʺ Бургас

3(ред. + зад.)

Всичко ОКС по специалности:

8 ред. + 4 зад.

2 (ред. + зад.)

2 (ред. + зад.)

2 (ред. + зад./дист.)

2 (ред. +
зад./дист.)

1 (ред. + зад.)

1 (ред. + зад.)

2 (ред. + зад.)

2 (ред. + зад.)

1 (ред. + зад.)

1 (ред. + зад.)

1 (ред. + дист.)

2 (ред. + зад.)

2 (ред.)

2 (ред.)

1 (ред.)

1 (ред.)

3 (ред. + зад.)

1 (ред. + зад.)

22 ред. + 14 зад./дист.

23 ред. + 14
зад./дист.

2(ред.)
1(ред.)

Източник: Обобщаващ доклад от Постоянната комисия по технически науки и
военно дело към НАОА, 2011.
В Таблици

5, 6, 7 и 8 са представени броят на специалностите от

професионално направление 5.3., образователният капацитет и осреднената
оценка на отделните висши училища по направлението, присъдени от НАОА,
по групи висши училища.

ТАБЛИЦА 5. Образователно‐квалификационни степени, специалност,
образователен капацитет и оценка на ВУ от първа група (с над 5 ОКС)
№

Висше училище

Общ брой ОКС

Средна оценка

Общ капацитет

1

ТУ ‐ София

12

Много добра 4.86

4215

общо

12

4895

Източник: Обобщаващ доклад от Постоянната комисия по технически науки и
военно дело към НАОА, 2011.
ТАБЛИЦА 6. Образователно‐квалификационни степени, специалност,
образователен капацитет и оценка на ВУ от втора група (с 3 до 5 ОКС)
№

Висше училище

Общ брой ОКС

Средна оценка

Общ капацитет

1

РУ ʺАнгел Кънчевʺ

4

Много добра 4.86

1500

2

НВУ ʺВасил Левскиʺ

4

Много добра 4.80

400

3

БСУ

4

Много добра 4.79

840
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4

ТУ ‐ Варна

4

Много добра 4.78

1710

5

ТУ ‐ Габрово*

5

Много добра 4.70

1160

6

ШУ ʺКонст. Преславскиʺ

4

Много добра 4.61

300

7

ЮЗУ ʺН. Рилскиʺ

3

Добра 4.17

570

8

НБУ ‐ София

3

Добра 4.00

общо

35

450
6930

Източник: Обобщаващ доклад от Постоянната комисия по технически науки и
военно дело към НАОА, 2011.
ТАБЛИЦА 7. Образователно‐квалификационни степени, специалност,
образователен капацитет и оценка на ВУ от трета група (с до 2 ОКС)
№

Висше училище

Общ брой ОКС

Средна оценка

Общ капацитет

1

ВТУ Т. Каблешков

2

Много добра 4.83

610

2

УХТ Пловдив

2

Много добра 4.59

430

общо

4

1040

Източник: Обобщаващ доклад от Постоянната комисия по технически науки и
военно дело към НАОА, 2011.
ТАБЛИЦА 8. Образователно‐квалификационни степени, специалност,
образователен капацитет и оценка на ВУ от първа група (с над 5 ОКС)
№
1
2
3

Висше училище
ТУ към У‐т ʺА. Златаровʺ,
Бургас
КТП
ТК ‐ Смолян към ОУ ʺП.
Хилендарскийʺ
общо

Общ брой ОКС

Средна оценка

Общ капацитет

1

Много добра 4.74

100

3

Много добра 4.55

810

2

Добра 3.88

80

6

990

Източник: Обобщаващ доклад от Постоянната комисия по технически науки и
военно дело към НАОА, 2011.
Анализът на данните показва следното:


Най‐развито е обучението по Комуникационна и компютърна техника в
Технически университет – София и във филиала в гр. Пловдив, където се
обучават студенти по пет курса ОКС бакалавър, два от които на чужд
език и седем курса ОКС магистър.



Най‐много ОКС и най‐много студенти има в ТУ – София (в два факултета
в София и един в Пловдив). От ТУ ‐ София е тръгнало и обучението в
страната в това професионално направление и то е образец, по който са
се развивали и останалите висши училища.
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Необичаен е малкият брой на магистърските курсове в ТУ Варна, РУ
”Ангел Кънчев”и ТУ‐Габрово, в сравнение с ТУ –София. Прави
впечатление широката гама от имената на специалностите при
обучението на бакалаври в областта на телекомуникациите при
различните ВУ. Това води до сериозни разлики в съдържанието на
учебните планове и програми в различните ВУ и трудности при
осъществяване на студентската мобилност.



Уеднаквяване до 90% на учебните програми за ОКС Бакалавър по КСТ
има в ТУ‐София, ТУ‐Варна, РУ ”Ангел Кънчев” и ТУ‐Габрово.
НАОА дава оценка „много добра” в почти всички висши училища, с

изключение на Югозападен университет “Неофит Рилски”, Нов български
университет ‐ София и ТК‐ Смолян към ПУ “Паисий Хилендарски”, които са
получили оценка „добра”.

Сравнителна оценка между обучението по специалности в двете
професионални направления може да се направи само относително поради
големите

различия

наименованията

и

в

броя

обучавани

съдържанието

на

студенти,

курсовете

за

разнообразието
различните

в

ОКС.

Съществените различия в учебните планове по ОКС и наименованията между
висшите училища затруднява мобилността на студентите. Пълно уеднаквяване
не следва да се търси, а да се намира точната мярка на различията в
съдържанието на учебните планове, като се избягва механичното смесване на
съдържанието в учебните планове.
Учебните планове навсякъде са променяни в последните години.
Причината

е

основно

в

бурното

развитие

на

комуникационните

и

информационните технологии, промените на държавните изисквания и
нуждите

на

потребителите.

Съществува

нагласа

за

периодичното

им

обновяване във всички висши училища, но в някои от тях, като ЮЗУ„Н.
Рилски”, БСУ, НБУ, поради липса на квалифицирани преподаватели – тесни
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специалисти от дадена област на комуникациите и компютърните науки, се
наблюдава хаотична ежегодна смяна на учебните планове и на конкретни
курсове, с цел „нагаждане на учебната програма за момента, в зависимост от
разполагаемия преподавател”.
В университетите ТУ‐София, ТУ Варна, ЮЗУ „Н. Рилски”, НВУ „В.
Левски”, БСУ в бакалавърските курсове са въведени голям брой избираеми
модули от много дисциплини, обхващащи шести, седми и осми семестър. При
голям брой избираеми модули се осъществяват неявни специализации, а
магистърските курсове се запълват със случайни и тематично несвързани или
необосновани дисциплини и не се изпълняват качествено изискванията на чл,
42, ал. 3 от ЗВО.
Във всички ВУ се наблюдава слабо присъствие и ефективност на
чуждоезиковото

обучение.

Този

факт

е

от

решаващо

значение

за

международната мобилност на студентите, а също и на преподавателите, като
тази ефективност силно влияе върху активността на международната дейност.
За качеството на обучение в професионалното направление от решаващо
значение е материално‐техническата и информационната бази. В ТУ‐ София са
създадени напълно задоволяващи целите на обучението материални и
информационни условия. Това е в сила и за ТУ‐Варна, ТУ‐Габрово, Шуменски
университет ”Епископ Константин Преславски”, РУ ”А. Кънчев”. Съобразно
развитието на техниката и информационните технологии, изискванията и в
образователната сфера стават все по‐високи. Поради финансовите затруднения
на ВУ, общата характеристика е, че материалната база за обучение е
недостатъчна и в някои случаи, е морално остаряла. Като пример е базата на
ВТУ “Т. Каблешков”, където техниката е на ниво 1950 г.
Благодарение на международни образователни проекти в някои катедри
на ТУ‐София, ТУ‐Варна и, РУ, ТУ‐Габрово са създадени много добри
лаборатории. В незавидно състояние е МТБ по специалностите на П.Н.5.3 на
НБУ, където има създадена само една обща лаборатория.
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За разлика от МТБ, информационната база е общо в добро състояние.
Основната причина е в бурното развитие на информационните технологии и
доброто участие на ВУ в програмите TEMPUS и др. С относително малко
средства ВУ успяват в последните години да създадат добра за целите на
обучението и на научно‐изследователската дейност информационна база и
почти всички получават високи оценки по този показател. Компютърната
техника,

въпреки

бързото

й

морално

остаряване,

засега

задоволява

изискванията. Във всички висши училища е осигурено използването на Internet.
В РУ ”А. Кънчев”се въвежда успешно дистанционно обучение. Не е на добро
ниво специфичната лабораторна база. Във всички акредитирани ВУ липсват
конкретни

програми

за

нейното

развитие.

В

колежите,

особено

във

възникналите от техникумите и полувисшите институти, нещата, с оглед и на
изискванията, стоят по‐ добре. Причините са: традициите, по‐големият обем на
практическото обучение и по‐близките контакти с потребителите.
Две са основните дейности, които едно ВУ трябва да осъществи в
подкрепа

реализацията

на

студентите:

ориентиране

на

студентите

за

възможностите им за работа и събиране на информация за реализацията на
завършилите висшето си образование. Първата се осъществява чрез т.н.
кариерни центрове и е задача на цялото ВУ, докато втората се извършва
основно чрез
осъществяват

специализиращите
предназначението

катедри.
си.

По

Кариерните
отношение

на

центрове

добре

системите

за

проследяване на реализацията, картината е по‐различна. За довършване са тези
системи в ТК ‐ Смолян към ПУ “Паисий Хилендарски” и НБУ. В другите ВУ
съществуват функциониращи такива.
Силна страна на двете професионални направления е дългогодишната
традиция и богатия натрупан опит в обучението по компютърни науки,
комуникационна и компютърна техника и технологии. Инженери по
комуникационна техника у нас се обучават повече от 60 години, а по
компютърна техника – повече от 40 г. Специалностите от професионалните
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направления са завършили и стотици чужденци от страните на Близкия Изток,
Корея, Виетнам, Гърция и Кипър, Монголия, Полша и др.
Навсякъде има застаряване на преподавателския състав. Работата в
системата на висшето образование губи привлекателността си. Слабо е
заплащането на преподавателския труд. Нормата за учебно натоварване, която
е определена при други отдавна отминали условия, не е променяна с години.
Един хоноруван час се заплаща 2‐3 лв., докато ниско квалифицирания труд в
други сфери се заплаща значително по‐добре.

ТАБЛИЦА 9. Силни и слаби страни на обучението в професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни науки и 5.3.
Комуникационна и компютърна техника
Силни страни
Слаби страни
o Дългогодишна традиция и
o Остаряващата материална база
богат натрупан опит в
o Незадоволителен обем на
обучението на инженери по
практическото обучение
комуникационна и компютърна
o Застаряване на
техника и технологии
преподавателския състав
o Висококвалифициран
o Бавно израстване на
преподавателски състав
преподавателския състав,
o Много добри контакти с
особено в научното звание
потребителите на кадри
“професор”
o Възможност за ридобиване на
o Недостатъчно включване на
допълнителна квалификация и
студенти в
професионална
научноизследователската
правоспособност
работа
o Добри международни контакти,
o Недостатъчна езиковата
резултат на добра комуникация
подготовка на студентите и
с университети от страни,
докторантите
членки на ЕС
o Недостатъчна мобилност на
студентите, особено с
чуждестранни ВУ
o Неиновативни техники на
преподаване
Перспективите

за

развитието

на

обучението

на

специалисти

в

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки и 5.3
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Комуникационна и компютърна техника са съобразени със стратегията на ЕС за
развитието в областта на комуникационните и информационните технологии.
Поради широкото разпространение и приложение на компютърните
мрежи и комуникации, все по‐голямо търсене ще има на специалисти по
проектиране,

развитие

и

използуване

на

съвременни

компютърни

и

микропроцесорни системи с общо и специализирано предназначение,‐
проектиране и изграждане на компютърни мрежи,‐ използване на ефективни
методи за анализ и синтез на алгоритми, целящи висока производителност на
компютърните

системи,

проектиране

на

операционни

системи

за

разнообразни организации на компютърните системи,‐ приложение на
съвременни мобилни технологии,‐ методи и средства за симулация и
моделиране,‐ разработване на мрежови приложения.
Бизнесът,

от

своя

страна,

изисква

специалисти‐приложници,

реализиращи използване и управление на съвременни софтуерни приложения
с общо и специализирано предназначение в бизнеса, системи за управление на
проекти и системи за планиране на ресурсите, съвременни технологии в
банковите и финансови системи и при системите за оценка на риска, системи за
управление на от потребителския диалог, методите за анализ и синтез на
такива

системи,

Web

технологии,

методи

и

средства,

свързани

със

съхраняването на информацията и управление на бази от данни за бизнес
приложения, бизнес системи за анализ на икономическа информация и
системи за бизнес моделиране и симулация, експертни и размити системи в
бизнеса, невронни мрежи и приложения в икономиката.
Реализацията на разнообразните практически приложения изискват
специалисти създаващи съвременни софтуерни приложения за компютърни
системи с общо и специализирано предназначение, съвременни технологии за
проектиране и изследване на програмните приложения, системи от тип
човек/машина, методи за анализ и синтез на такива системи, методи и средства,
свързани със съхраняването на информацията, паралелни алгоритми и
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паралелни системи, програмни технологични средства за проектиране и
реализиране на разпределени и мрежови бази от данни и информационни
системи.

Въпреки кризата и въпреки забавения темп на растеж на ИКТ‐сектора,
напрежението на пазара на труда на ИКТ‐специалисти остава. Липсват
специалисти както като брой, така и с подходяща квалификация пред вид
бързо променящите се изисквания и насоки за развитие на бизнеса.
Аутсорсингът и чуждестранните инвестиции в посока България също
допринасят за увеличение на натиска върху пазара на кадри с добра
квалификация.
С агресивното търсене на персонал и високите нива на начално
заплащане, центровете за технологични услуги затрудняват значително малкия
и среден ИКТ бизнес в страната ‐ дилърите, системните интегратори, дори и
софтуерните фирми. Голямо разширение или нов мащабен проект за център за
технологични

услуги

може

отново

сериозно

да

напрегне

пазара

на

висококвалифицирани специалисти, на който на практика няма и не е имало
безработица. Според специалисти, образователната система не успява да
реагира адекватно. Все по ясно се очертава разликата между добре обучените
кадри и начинаещите в професията, което също е предпоставка ‘кражбата’ на
кадри да продължи и честата смяна на работодателя да се превърне в нещо
обичайно.
Съвсем естествено е погледите на работодателите от сектора в такъв
момент да се обръщат към университетите, но там нещата се случват прекалено
бавно, липсва модерен стил и изградени практики на работа. Без държавна
подкрепа, само със силите на ИКТ бизнеса и отчасти на по‐предприемчивите
университети, проблемът с подбора и обучението на кадрите в бранша няма да
се реши. Защото освен за тактики и стратегии, става дума и за много пари,
които трябва дългосрочно да се инвестират в образование.
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Първата и най‐наложима стъпка към решаването на тези проблеми
според БАСКОМ е промяната на образователната система, чрез поставяне на
фокус върху ʺизграждане на мисловни и социални способностиʺ. Тази
индустрия може да порасне в пъти и да има още по‐голям положителен ефект
върху обществото, стига да има целенасочена политика за изграждане на
достатъчно квалифицирани кадри, смятат от БАСКОМ.
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VII. Политика и регулаторна рамка на иновационната дейност в
областта на информационните и комуникационните технологии
(ИКТ)
Правната

рамка,

която

регулира

информационните

мрежи,

електронните комуникации и електронната търговия в България се състои от
значителен

брой

нормативни

актове.

Някои

от

тях

контролират

взаимоотношенията в сектора в общ план (такива са Закон за задълженията и
договорите, Търговският закон, Наказателният кодекс, Закон за защита на
личната информация, Закон за стандартизацията, данъчните и процесуалните
закони и др.), а други осигуряват специфични регулации (например Законът за
електронните съобщения, Законът за електронния документ и електронния
подпис, Закон за електронното управление, както и подзаконовите нормативни
актове за тяхното прилагане, и др.). В по‐общ план, настоящото правителство
подготви нови или обнови съществуващите стратегически документи и
съответното законодателство, касаещо насърчаване на иновациите, научно‐
изследователската
икономиката82,

дейност

и

подобряването

конкурентоспособността

на

като този процес продължава и с подготовката на нови

документи и законодателни актове.83 Въпреки активната законодателна дейност,
правителството все още не успява да създаде благоприятна среда за иновации,
вкл. чрез използване на наличните европейски фондове. Основните причини
остават

недостатъчния

административен

капацитет,

институционалното

82

По‐важните сред тях са: Национална програма за реформи 2008‐2010 и нейната актуализация
от 2009 г.; Национална програма за реформи на Република България (2011‐2015 г.), приета с
Решение № 241 на МС от 14.04.2011 г. и План за действие с мерките, заложени в нея; Секторна
стратегия за привличане на инвестиции в България (2011 г.); Национална стратегия за развитие
на научните изследвания 2020, приета с решение на МС № 483 от 27.06.2011 г.
83
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма подготвя Проект на закон за
иновациите, който се очаква да бъде внесен в Народното събрание в началото на следващата
година и има за цел да представи интегрирана рамка за регулиране цялостната дейност на
държавата по подкрепа и насърчаване на иновациите, вкл. чрез създаване на нова
институционална структура за подкрепа на иновациите чрез публични (национални и
европейски) средства.
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съперничество между отделните структури на изпълнителната власт, липсата
на интегриран подход за превръщане на иновациите в реален практически
изпълняван приоритет, ниско‐ефективната съдебна система, значителния дял
на сива икономика в страната, водещо до занижен приходи в държавния
бюджет, високи нива на корупция, неработещо електронно правителство и др.
Тези слабости се очертават като постоянстващи характеристики за страната
през последното десетилетие и поставят основните предизвикателства пред
всяко от правителствата през този период.
В „Националната програма за ускорено развитие на информационното
общество в Република България (2008 – 2010 г.)” е посочено, че Правителството
на Република България, поемайки отговорността за постигане на целите
залегнали

в

Лисабонската

стратегия

и

Инициативата

i2010,

определя

Информационното общество (ИО) за приоритет. Програмата поставя ударение
върху конвергенцията на информационните и комуникационни технологии
(ИКТ), електронното съдържание, обществените услуги и подобряване
качеството на живот, като отчита разнообразните възможности, които
предоставят ИКТ за социално и икономическо развитие.
През м. ноември 2009 г. бе приета „Национална стратегия за развитие на
широколентовия достъп в Република България(2010‐2013)”, разработена в
пълно съответствие с действащите към онзи момент програмни документи на
ЕС – Инициативата i2010 ‐ Широколентов достъп за всички, Насоки на
Общността относно прилагането на правилата за държавна помощ във връзка с
бързото разгръщане на широколентови мрежи и т.н.
В момента тече процес на актуализация на тази стратегия в съответствие
с новите стратегически цели, заложени в Програмата в областта на цифровите
технологии за Европа в средносрочен и дългосрочен план с времеви хоризонт
2013 г. и 2015 г. Тази стратегия е насочена основно към осигуряване на бърз и
свръх‐бърз интернет за всички граждани.
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В областта на информационните технологии и интернет, европейските
програмни документи, които определят последните тенденции са „Стратегията
за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж” (ЕВРОПА 2020), публикувана
през м.март 2010 г. и по‐специално една от водещите инициативи,
формулирани в нея – „Програма в областта на цифровите технологии за
Европа” (Digital Agenda for Europe).
Основната цел на „Програмата в областта на цифровите технологии за
Европа“ е постигане на ускоряване на развитието на високоскоростен достъп до
интернет, което да позволи да се извлекат максимални ползи от наличието на
единен цифров пазар за домакинствата и фирмите с времеви хоризонт 2015 –
2020 г.
Програмата определя седем взаимосвързани приоритетни стълба:


Създаване на нов единен пазар, който да предостави ползите от
цифровата ера;



Подобряване на стандартизацията и оперативната съвместимост в
областта на ИКТ;



Увеличаване на доверието и сигурността в интернет;



Увеличаване на достъпа на европейските граждани до бърз и свръх‐бърз
интернет;



Стимулиране на авангардна изследователска и развойна дейност в
областта на ИКТ;



Осигуряване на умения за боравене с цифрови технологии и на достъпни
онлайн услуги за всички европейски граждани;



Разгръщане на потенциала на ИКТ в полза на обществото.

Контекстът на стратегията „Европа 2020” e:


Цели за интелигентен, устойчив и преобладаващ растеж;



Инвестиране на 3% от БВП в изследователска и развойна дейност (R&D);



Инициатива „Съюз за иновации”.
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В България, целите на „Европа 2020” бяха включени в средно‐ и дълго‐
срочното планиране на политики с приемането на специални „национални
цели” и тяхното обвързване с годишния цикъл на планиране на националната
и секторни политики и съответните бюджети.84
Иновациите в областта на ИКТ са насочени като хоризонтален приоритет
към изпълнението на всички заложени цели и постигането на планираните
принципи

в

рамките

на

т.нар.

„Хоризонт

2020”,

което

представлява

стратегическата визия за развитие на ЕС в периода до 2020 г. Една от
съществените промени, които се очакват през следващия програмен период е
интеграцията на съществуващите досега рамкови програми в една единствена,
както и нови механизми за осъществяване на транс‐гранични научни и научно‐
приложни инициативи.

84

Позиция на Република България относно определяне на национални цели по стратегията
„Европа 2020” (2010 г.)
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В

действащата

към

момента

„Седма

рамкова

програма”

(FP7),

изследванията в областта на ИКТ обхващат стратегическите приоритетни
области на европейското промишлено и технологично лидерство, като
комуникационни

мрежи,

вградени

изчислителни

процеси

(embedded

computing), нано‐електроника и технологии за генериране на аудиовизуално
съдържание.
Областите за изследване включват:


Стабилност и сигурност на мрежовата и обслужващата инфраструктура;



Работа и надеждност на електронните системи и компоненти;



Персонализирани системи в областта на ИКТ;



Цифрово управление на съдържанието.

След 4 годишно изпълнение на FP7 новата Работна програма за 2011‐2012
г. дава възможност за актуализиране на целите и структурата въз основа на
натрупания опит и последните социално‐икономическите и технологични
разработки. Съгласно нея се определят три сфери на действие, които трябва да
интегрират усилията за постигане на заложените цели.
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Социално‐икономически разработки: ИКТ, двигател за устойчив
растеж

в

икономика

с

нисковъглеродни

емисии.

Социални

предизвикателства, като застаряването на населението, по‐устойчиви
системи за здравеопазване и социални грижи, по‐доброто образование и
по‐високата сигурност са сред основните проблеми за обществото,
решенията на които ще се търсят с помощта на ИКТ.
Този приоритет отчита въздействието на ИКТ върху социалното
поведение на демократичните процеси, които се очаква да се развиват
във възходяща тенденция

с по‐широкото разпространение на уеб‐

базирани социални мрежи и потребителски генерирано съдържание и
услуги, движени от продължаващото разпространение на широколентов
достъп сред населението и бизнеса. .


Бизнес разработки: промяна на стойностните вериги и нови пазарни
възможности. Въпреки че важните сектори на промишлеността на ЕС в
областта на ИКТ са пострадали значително от кризата (напр. някои ИКТ
сектори отбелязаха спад в оборота повече от 30% през 2009 г.),
индустрията в ЕС успя да запази нивото на R&D инвестициите. , за да
бъде в състояние да посрещне бъдещите предизвикателства.
В общите потребителски пазари, в краткосрочен до средносрочен план,
растежът на бизнеса се предвижда да бъде в нови уеб и интернет‐
базирани услуги, като се възползва от новите поколения на смарт
телефони, мрежови сензори и конвергенцията около IP. В допълнение на
достъпа до цифрови медии, са предвидени нови възможности, особено в
области като енергийна ефективност у дома, персонализирани здравни
системи, както и нови услуги, базирани на местоположението, Cloud
computing, отворени иновации и уеб‐базирани отворени платформи.



Технологии – множество разработки на кръстопът. В областта на
технологичното развитие се очаква да се намерят алтернативни начини за
развитие на компоненти и системи, включително нано‐електроника, по‐
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голяма интеграция във функционалностите на чипове, използването на
нови материали (органични, био‐електроника и т.н.), както и напредък
във фотониката. Те отварят вратата за широка гама ИКТ базирани нови
продукти и услуги (например системи за осветление и енергия,
изкуствени органи за здравеопазването, лесни за използване мобилни и
безжични устройства).
Интернет на бъдещето е ключов момент в развитието на ИКТ ‐ както
еволюционния прогрес на съвременния

интернет, така и възможната

поява на изцяло нова мрежова инфраструктура и нова инфраструктура
за услугите.
Две основни тенденции очертават

бъдещето на цифровите медии и

съдържание: способността за създаване, визуализиране и взаимодействие
със съдържание по интуитивни начини и способността за намиране на
съответната информация сред все по‐големия обем налични данни. Тъй
като

интернет

мултимедийни

все

повече

се

взаимодействия,

измества

към

включително

силно
3D

визуални

видео

и

и

игри,

мрежовите медийни технологии имат голям потенциал за иновации в
услугите във всички сектори.

Основните приоритети на новата Работна програма остават до голяма
степен непроменени и са залегнали и в основата на „Хоризонт 2020”:


Научни изследвания в областта на ИКТ за по‐устойчив и енергийно
ефективен икономически растеж



Ангажиране на малките и средни предприятия (МСП) в поддържането
на иновациите



Ангажимент за засилване на присъствието на Европа в основни ИКТ
технологии и инфраструктури



Засилен и по‐видим принос към големите социално‐икономически
предизвикателства
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Засилена подкрепа на бъдещи и нововъзникващи технологии (FET)



Подкрепа

и

насърчаване

на

международното

сътрудничество

в

гореизброените области

7.1. Конвергенция на ИКТ услугите – регулаторни реакции
В световен мащаб се наблюдава разнообразна гама от регулаторни
реакции на множеството участници в сектора на ИКТ. Регулаторните рамки са
преработени по различен начин, в зависимост от конкретни обстоятелства и
законови фактори. Въпреки че технологиите и възможностите за множество от
участниците

са универсални, специфичните последици и подходящите

реакции варират според страната. Освен това, опитът на много от развитите
страни показва, че регулаторната рамка трябва да бъде ревизирана, за да се
включат новите технологични и бизнес модели, както и променените пазарни
условия. Следователно промените в регулаторната рамка в областта на ИКТ ще
зависят както от място, така и времето.
Могат да се различат два регулаторни принципа. Първият обхваща
регулаторни рамки, чиято основна цел е да насърчат пряко конкуренцията.
Например, начините, по които се издават

разрешителните и се присвоява

спектър, ясно показват тенденция към откритост, гъвкавост, и пазарни
механизми. Това позволява по‐лесно навлизане на пазара на нетрадиционни
доставчици на услуги.
Вторият принцип е регулаторните рамки да са направени така, че да се
гарантира, че пазарите, а не

регулациите, определят победителите. Това

изисква регулаторна симетрия ‐

прилагане на едни и същи

правила за

доставчици, предлагащи подобни услуги, за да се създаде конкуренция.
Взаимното свързване, универсалната услуга, както и предоставянето на
спектъра стават конкурентно неутрални.
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VIII. ПРЕПОРЪКИ
1. Подобряване на обхващането на НИРД дейността на българските ИТ
фирми от страна на НСИ
Необходимо
Националният

е,

чрез

статистически

публично‐частно
институт,

партньорство

Министерство

на

между

икономиката,

енергетиката и туризма, Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, бизнес асоциациите в сектора (БАСКОМ, БАИТ,
АСТЕЛ и др.) и други представители на неправителствените организации, да се
разработи и приложи програма за повишаване на отчетността на НИРД
дейността на ИТ компаниите. Тя най‐общо трябва да включва следното:


Разяснителна кампания за необходимостта от отчитане на НИРД и
последствията за обществените политики при такива ниски нива
на отчетни стойности на инвестиции в НИРД.



Пряка работа с големите чужди компании, които извършват
НИРД, но не я отчитат в България.



Финансиране на разработката на счетоводни модули за отчитане
на НИРД, обучителни програми и обучения на счетоводители от
ИТ сектора за по‐лесно ориентиране и водене на отчетност за
НИРД.



Създаване на стимули за ИТ компаниите (и всички останали) да
извършват

НИРД

чрез

адекватни

промени

в

данъчното

законодателство. Това би могло да стане с помощта на Закона за
иновациите, който в момента е на етап междуведомствено
обсъждане в правителството.


Създаване на по‐добри условия за финансиране на НИРД от ИТ
фирмите

чрез

фондовете

на

Оперативна

програма

Конкурентоспособност и подобряване на координацията между
дейността на Националния иновационен фонд в МИЕТ и Фонд
«Научни изследвания» в Министерството на образованието,
младежта и науката.
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2. Увеличаване на държавната субсидия и прием в специалностите, които
подготвят ИКТ специалисти (на бакалавърско ниво). Увеличаване на бройките
на обучаващите се докторанти в ИКТ специалности и създаване на специални
стипендии за най‐добре работещите от тях. Създаване на специални програми
за задържане на ИКТ специалистите в България през опрощаване на част от
студентските заеми, ако останат определен брой години след завършването в
България. Създаване на специален финансов инструмент за изследователи, чрез
който да се стимулира публикуването в ИКТ специализирани списания с
импакт фактор. Увеличаването на финансирането и атрактивността за
обучението по наука и технологии в средното училище, което ще доведе до по‐
високо качество и количество на кандидатите в ИКТ инженерни и софтуерни
специалности.
3. Създаване на програма за работа на Българската агенция за инвестиции,
която преимуществено търси чужди компании, които биха искали да
офшорнат НИРД дейността си в България, а не просто да създават центрове за
поддръжка. Да им бъдат предлагани съвместни програми за финансиране на
студенти и обучения по ИКТ специалностите, което ще им гарантира
минимално ниво на наличен персонал. Необходимо е да се работи с големи
чужди производствени компании, основно от сектора на електрониката, да
прехвърлят частично или цялостно НИРД звената си от други страни. Пример
за първа такава цел би могъл да бъде Епик Електроникс в Ботевград, който е
най‐големият завод в света от групата на Епик, но НИРД тук е слабо застъпена.
4. В планирания Технологичен парк – София да бъдат поканени само
фирми, които са силно НИРД‐интензивни – имащи голям брой заети с
НИРД; занимаващи се предимно с НИРД; имащи патенти (подадени или
получени) – дори когато става дума за мултинационални компании,
патентоващи в чужбина, но с съавтори на патентите – българи; Да се избягва
привличането на мултинационални компании само заради „голямо име” в
световния ИКТ сектор, но занимаващи се в България предимно с ниско‐
иновативни

дейности

по

поддръжка

и

‘кол‐центрове’.

Същевременно,

необходимо е Технологичен парк – София да бъде използван и като инструмент
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за иновативно прилагане на ИКТ в компании от други сектори. Като пример за
възможни насоки на действие могат да послужат следните три варианта, които
обаче не изчерпват възможните решения. Първият вариант е изграждането на
лаборатории в областта на ИКТ, които могат да привлекат и регионален
интерес. Подходящ модел е т.нар. mLab /mobileLab/ на Световната Банка, който
може да се използва, за да се реализира потенциала на българските фирми в
областта на мобилните приложения. Вторият вариант е използване на
наличните специализирани изчислителни ресурси за решаване на реални
задачи на индустрията. Става дума както за т.нар. супер‐компютър, намиращ се
в

момента

под

управлението

на

Министерство

на

транспорта,

информационните технологии и съобщения, така и на наличните в някои
университети и БАН високо‐продуктивни специализирани изчислителни
ресурси (ГРИД клъстъри, специализирани компютри и др.). Пречките, които
трябва да се преодолеят в този случай са в две насоки – от една страна
индустрията

не

познава

възможностите,

които

тези

специализирани

изчислителни ресурси могат да предложат, а от друга – на самите учени,
опериращи с тях, им липсват ресурси и познания, за комерсиализиране на
възможностите, с които разполагат. Третият вариант включва привличане в
технопарка на фирми и изследователски организации, които имат високо‐
интензивна НИРД в ИКТ с приложение в други сектори на икономиката и
които са успели да разработят тясно‐нишови компетенции – напр. фирмите от
областта на авиониката. Не на последно място, с цел подкрепа за създаването на
нови предприятия в областта на ИКТ и ИКТ‐интензивните индустрии, може да
се предприеме и изграждането на ИТ‐ориентиран бизнес инкубатор като част
от Технологичния парк.

5. Създаване на условия за въвеждане на пред‐търговските поръчки като
законодателство и като практика.
Пред‐търговските поръчки са ефективен инструмент за финансиране на
конкурентен принцип на НИРД, резултатите от която по‐късно да бъдат
използвани както от публичния, така и от бизнес сектора. Тази мярка има
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много по‐широко въздействие върху държавните политики стимулиращи
разработването на иновативни процеси, продукти и услуги, от чисто
секторното въздействие, но ИКТ фирмите ще бъдат най‐подготвени да се
възползват

от

пред‐търговските

поръчки,

ако

те

бъдат

въведени.

Потенциалното търсене на НИРД от страна на държавата е най‐вече свързано с
разработването и въвеждането на системите за електронно управление.
Пред‐пазарни поръчки може да има както по отношение на национални
(централно управляеми) проекти като електронно здравеопазване, но и на ниво
общини за въвеждането на нови електронни обществени услуги, които все още
не съществуват. По‐конкретно, е необходимо:


да се популяризира концепцията за пред‐търговските поръчки, за
да може бизнеса и обществеността да възприеме и изисква бързо
налагане на нормативни промени в тази посока;



да се промени закона за обществените поръчки и така да се въведе
състезателност при поръчките за НИРД, макар и да не е по същите
изисквания като обикновените поръчки;



да се осигури финансов инструмент за 2013 г. за реализацията поне
на няколко пред‐търговски поръчки в областта на ИКТ, като се
осигури възможност за координирано финансиране от страна на
програми, управлявани директно от Европейската комисия, или
от фондове, които се управляват от България и финансиране от
националния или общински бюджети.

6. Стартиращият национален форсайт в областта на ИКТ, координиран от
Министерството на образованието, младежта и науката да предвиди ефективно
включване на Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, тъй като то планира поне един голям конкретен проект (за
широколентов интернет) с хоризонт от поне 10 години (3 години за реализация
и 7 години минимум експлоатация). Форсайт инициативата може да стъпи на
пилотния форсайт за електронното правителство (управление) проведен през
2002‐2004 г. с хоризонт 2015 г.
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7. Да се създаде специализирана програма за развитие на журналистиката
в областта на иновациите, НИРД и ИКТ. Чрез по‐адекватно представяне на
постиженията на българските технологични фирми в пресата, ще се създаде по‐
висока престижност на инженерните специалности, а политиците ни, които се
информират основно от пресата, ще имат по‐адекватна представа за
икономиката ни, нейният потенциал и фирми с какви характеристики би
трябвало да получават държавна помощ и как да бъдат подкрепяни извън
държавната помощ.
8. Да се демократизира изработването на националните позиции в
преговорите по международни търговски споразумения и формирането на
позицията на България по различни европейски директиви в етап подготовка и
законодателство на ниво европейски парламент, за да се избегнат негативните
резултати (пресния пример със Споразумението срещу фалшифицирането на
стоки /ACTA/), както и да се минимизират очакваните негативни резултати
върху българският ИКТ бизнес85. Българското гражданско общество е много по‐
готово от администрацията да участва в тези процеси и да защитава интересите
както на бизнеса, така и на гражданите.
9. Необходимо е всички заинтересовани лица от развитието на ИКТ –
бизнес асоциации, експерти, отделни фирми, ИТ факултети, неправителствени
организации да работят с всички политически сили по постигането на
консенсус, че е необходимо отделен център на отговорност във вид на
министерство с министър едновременно и вице‐премиер, който да отговаря за
ИКТ, иновациите и електронното управление. Тази необходимост обикновено
се дискутира на политическо ниво приема в предизборни ситуации, но
политическите партии до момента не са постигнали консенсус, което донякъде
се дължи и на факта, че липсва „политически шампион” в областта на ИКТ и
иновациите.

Например БАСКОМ и асоциацията на интернет доставчиците категорично се обявиха против
приемането на ACTA.

85
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10. Министерство на външните работи следва да работи по‐активно по
отношение на българската официална помощ за развитие (ОПР). ОПР
може да включи като приоритет развитието на информационните общества в
развиващите се страни и да използва опита както на ИКТ предприемачите в
България, но и на гражданското общество в страната за съвместни проекти в
развиващите страни. ОПР може да се използва за икономизиране на външната
ни политика и износ на добри практики, които пък от своя страна да станат
основа за последващ аутсорсинг и офшоринг на български фирми в нови
дестинации. Чисто пазарната инициатива за използването на българския модел
на широколентова свързаност в Индия например може да се репликира и в
други страни, които имат сериозни проблеми с цената и качеството на
интернет.
11. Необходимо е създаването на интегрирана национална стратегия за
развитието на иновациите, технологиите и научните изследвания. Чрез
наличието на единен документ ще се избегне разпокъсаността и дублирането на
мерки и неефективно използване на ресурси, неритмичното обновяване на
отделни стратегии (понякога със закъснение от 4‐5 години) и приемането им на
различни нива на законодателната и изпълнителната власт (Министерски съвет,
Народно събрание, Консултативни съвети и т.н.) без координирана финансова
рамка, което почти винаги означава без осигурен финансов ресурс.
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IX. Приложения
Приложение 1. Списък с индикаторите в Рейтингова система на
висшите училища в България по групи
Група 1. Учебен процес
1. Оценка на НАОА
2. Теоретична подготовка
3. Практическа подготовка
4. Участие в стажове
5. Актуалност на преподавания
учебен материал
6. Обучение по чужд език
7. Преподаване
8. Оценяване
9. Интензивност на обучението
10. Щатни преподаватели
11. Хабилитирани преподаватели
12. Асистенти с докторска степен
13. Чуждестранни студенти
Група 2. Осигуряване на учебния
процес
1. Оценка на материалната база
2. Оценка на административното
обслужване
3. Организация на учебния процес
4. Библиотечен фонд
5. Библиотечен фонд на студент
6. Оценка на библиотечния фонд
7. Информационно обезпечаване
8. Наличие на работещ кариерен
център
9. Учебна площ
Група 3. Научноизследователски
процес
1. Статии в научни списания
2. Брой издадени книги на
преподавател
3. Индекс на цитируемост
4. Преподаватели, участващи в
проекти на ФНИ
5. Преподаватели, участващи в
международни научни проекти
6. Международен научен обмен
7. Участие на студенти в НИД
8. Качество на НИД
9. Привлечени средства за НИД на
преподавател

10. Средства за НИДСредства за
НИД на студент
11. Обучение на докторанти в
професионалното направление
12. Обучение на докторанти във
висшето училище
13. Съотношение преподаватели/
докторанти
Група 4. Социално-битови условия
1. Стипендии
2. Студентски общежития
3. Удовлетвореност от социалнобитовите условия
Група 5. Престиж (обобщаваща
оценка)
1. Среден успех от дипломата за
завършено средно образование
2. Престиж сред студентите
3. Престиж сред завършилите
4. Престиж сред преподавателите
5. Престиж сред работодателите
6. Престиж сред общественото
мнение.
Група 6. Реализация
1. Осигурителен доход на
завършилите
2. Безработица след завършилите
3. Реализация по специалността
4. Добих увереност, че ще успея в
живота
5. Създадох важни контакти и
приятелства
6. Предпочитания на
работодателите
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Приложение 2. Историческа справка за развитието на професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника
С указ N:237 /15.10.1945 г. на Регентите “Държавен вестник”, бр.248/ 24.10.1945 г.) се
създава Държавна политехника, София, като в нея се открива Машинен факултет с 4
отдела: машинно инженерство, електроинженерство, индустриална химия и минно
инженерство и геология. През 1953 г. (Указ N:231/10.06.1953 г). Държавната политехника
се разделя на 4 висши технически учебни заведения, едно от които е Машинно
електротехническият институт (МЕИ) с два факултета - Машиностроителен и
Електротехнически. През 1995 г. (21.07.с.г.) с Решение на 37-то Народно събрание
ВМЕИ се преименува в Технически университет - София, в структурата на който сега са
включени 10 основни факултета, между които факултетите Комуникационна техника и
технологии, преименуван през 2008 г. във Факултет по телекомуникации и Факултет
по компютърни системи и управление (ФКСУ). През 1983 г. се създава Инженернопедагогическия факултет - Сливен (ПМС/ 22.05.1983 г.), а през 1986 (ПМС/30.06.86 г.)
се създава и Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) Филиал-Пловдив.
Инженерно-педагогическия факултет - Сливен и Филиал Пловдив са изнесени звена
на ТУ-София, съответно в гр.Сливен и гр. Пловдив. Посочените факултети на ТУ-София
отговарят за приемането, обучението и реализацията на студентите по специалностите,
включени към ПН 5.3. Комуникационна и компютърна техника.
В ТУ-Варна специалностите в акредитираното професионално направление са
„Комуникационна техника и технологии” и “Компютърни системи и технологии”.
Специалност „Комуникационна техника и технологии” е създадена на базата на
съществуващите до 1997 г. специалности „Радио и телевизионна техника” и
„Съобщителна и осигурителна техника и системи” които от своя страна са приемници
на сродни специалности, разкрити още през 1962 г.
Специалност “Компютърни системи и технологии” носи сегашното си наименование от
учебната 1997/98 г Тя е наследник на специалност “Изчислителна техника”, разкрита за
учебната 1983/84 г. (ДВ брой 27/1983 г.).
Специализираното обучение на висшисти от професионалното направление се извършва в
две основни звена на ТУ-Габрово - Факултет „Електротехника и електроника”и в
Технически колеж - Ловеч.
Факултетът „Електротехника и електроника” (ФЕЕ) е разкрит през 1983.
В Техническия колеж – Ловеч се провежда обучение по специалност “Компютърни
системи и технологии” по ОКС “професионален бакалавър”.
Обучението в РУ ”Ангел Кънчев” на студенти в областта на компютърните системи и
комуникационната техника има дългогодишна традиция. През1974 г. се сформира
Факултет „Електротехника и електрификация на селското стопанство”, а през 1983 г.
Факултетът се преобразува във Факултет „Електротехника, електроника и автоматика”
(ФЕЕА). През учебната 1992/93 г. МОН възлага на Русенския университет държавна
поръчка за обучение на инженери по специалност “Комуникационна техника”.
ВТУ “Тодор Каблешков” е едно от най-старите учебни заведения в Република България.
На 30.11.1922 г. ХХI Народно събрание приема закон за създаване на “Държавно
железопътно училище”. се дава име “Тодор Каблешков”. През 1984 г. вече ПЖИ “Тодор
Каблешков” се преобразува във Висше народно военно транспортно училище (ВНВТУ)
“Тодор Каблешков”, а от 2000 г. престава да бъде военно и се нарича „Висше
Транспортно Училище “Тодор Каблешков” (ВТУ).
Обучаващата катедра „Съобщителна и осигурителна техника и системи” и
специалността води началото си от 1960 г., когато в Полувисшия железопътен институт в
София е създадена специалност “Автоматика и телемеханика в ж.п. транспорта”. През
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1969 г. катедрата и специалността се променят на “Съобщителна и осигурителна техника и
системи” (СОТС). В периода от 1997 до 2003 г. името на специалността е
“Комуникационна техника и технологии”. От учебната 2003/2004 г става
“Комуникационна и осигурителна техника”.
В Националния военен университет “Васил Левски”, през 2002 г. от трите военни
училища във Велико Търново, Шумен и Долна Митрополия, обучението по специалности
“Комуникационна техника и технологии” и “Компютърни системи и технологии”се
реализира във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”.
Към Техническия факултет на Университета по хранителни технологии (УХТ) гр.
Пловдив специалността „Компютърни системи и технологии” е открита с решение на
Постоянната комисия по технически науки и военно дело на НАОА от 2006 г. След
проведена процедура „Проект за откриване на професионално направление
Нов български университет – София е утвърден от Великото народно събрание 1991г.
Департамент “Телекомуникации” е учреден към НБУ през месец февруари 1994 г. През
2009 г. в департамент “Телекомуникации” се води обучение по „Телекомуникационни
системи и технологии.
Бургаският свободен университет е създаден 1991 г. с решение на Великото народно
събрание. Обучението в професионално направление 5.3 Комуникационна и
компютърна техника започва от 2001 г., когато са разкрити специалностите:
“Компютърни системи и технологии” и “Комуникационна техника и технологии” От
2003 г. специалността “Комуникационна техника и технологии” се преименува в
Комуникационна техника и компютърни мрежи ”.През 2009 г. “Комуникационна
техника и компютърни мрежи” се преименува в спец.“Компютърни мрежи и
комуникации”.
Специалността „Компютърни системи и технологии” /КСТ/ в Югозападният
университет „Неофит Рилски” – Благоевград от учебната 1991/92 съществува в рамките
на специалността „Електроника и автоматика”. От 1997 година е преименувана в
„Компютърни системи и технологии /КСТ/”. В съответствие с препоръките към
институционалната акредитация на ЮЗУ „Неофит Рилски” и с решение на АС от 2002
година специалността е към Природо-математическия факултет. От 2003 г. е обособена
катедра „КСТ”, която отговаря за обучението по специалността.
Факултетът по технически науки при Шуменски университет ”Епископ Константин
Преславски” е създаден през 2006 г. Факултетът е наследник на закритото и
преобразувано Висше военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана “П.
Волов”. От учебната 2006/2007 г. във Факултета по технически науки (ФТН) се
осъществява обучение на студенти и по специалността „Комуникационни и
информационни системи”.
Колежът по телекомуникации и пощи (КТП) обучава в областта на пощенските
съобщения и съобщителната техника от 1923 г., когато с царски указ е открито
Телеграфо-пощенско и железопътно училище. През 1948 г. със закон е утвърден
Държавен телеграфо-пощенски институт като полувисше училище, впоследствие
преименувано на Полувисш институт по съобщенията (ПИС). Названието Колеж по
телекомуникации и пощи (КТП) е от1997 г. КТП като висше училище подготвя
специалисти, необходими за експлоатацията на съвременните телекомуникационни и
информационни системи и в областта на пощенските услуги. В професионалното
направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника от 2006 г. се води обучение по
Телекомуникационна информатика (ТИ), Телекомуникационни технологии (ТТ) и
Безжични комуникации и разпръскване (БКР).
В Технически колеж - Смолян към Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
се води обучение на професионални бакалаври по специалност “Комуникационна
техника и технологии” от 2001 г., а по специалност “Компютърни и комуникационни
системи” - от 2005 г.
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В Техническия колеж към Университета „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас се
обучават студенти по ОКС „професионален бакалавър по Компютърни системи и
технологии” на професионалното направление.
Източник: Обобщаващ доклад от Постоянната комисия по технически науки и военно дело към НАОА, 2011.
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Приложение 3. Обучение в ОКС „бакалавър” и „магистър” по специалности
към професионално направление 5.3.
Специалност
Висше училище
Образователна и квалификационна степен „бакалавър”
Телекомуникации
Технически университет, София
КТТ
Технически университет, Варна
Технически университет,Габрово
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Национален военен университет „В.Левски”
Комуникационна и осигурителна техника
Винсше транспортно училище „Тодор Каблешков”
Телекомуникационни системи и технологии
Нов български университет, София
Комуникационна техника и компютърни мрежи
Бургаски свободен университет
КСТ
Технически университет, Варна
Технически университет,Габрово
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Национален военен университет „В.Левски”
Университет за хранителни технологии, Пловдив
Бургаски свободен университет
Югозападен университет
Компютърни науки (на англииски език)
Технически университет, София
Компютърни системи и технологии” (на немски
Технически университет, София
език)
Комуникационни и информационни системи
Шуменски университет ”Епископ Константин
Преславски”
Радиолокационна техника и технологии
Шуменски университет ”Епископ Константин
Преславски”
Сигнално-охранителни системи и технологии
Шуменски университет ”Епископ Константин
Преславски”
Образователна и квалификационна степен „магистър”
Телекомуникации
Технически университет, София
КТТ
Технически университет, Варна
Технически университет,Габрово
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Национален военен университет „В.Левски”
Телекомуникационни системи и технологии
Нов български университет, София
Радиокомуникации и електронни медии
Нов български университет, София
КСТ
Технически университет, София (на български и на
немски)
Технически университет, Варна
Технически университет,Габрово
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Национален военен университет „В.Левски”
Университет за хранителни технологии, Пловдив
Бургаски свободен университет
Югозападен университет
Комуникационна и осигурителна техника
Винсше транспортно училище „Тодор Каблешков”
(обучение след ОКС „бакалавър” и след
„професионален
бакалавър”)
Комуникационна техника и компютърни мрежи
Бургаски свободен университет
Радиолокация и радионавигация
Шуменски университет ”Епископ Константин
Преславски”
Информационни технологии
Технически университет, София
Компютърни технологии и приложно
Технически университет, София
програмиране
Компютърни технологии в нематериалната сфера
Технически университет, София
– мултимедия, компютърна графика и анимация
Образователна и квалификационна степен „професионален бакалавър”
Компютърни системи и технологии
Технически колеж към Университета „Проф. д-р
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Асен Златаров
Технически колеж, Ловеч към Технически
университет, Габрово
Компютърни и комуникационни системи
Технически колеж, Смолян
Югозападен университет, Благоевград
Комуникационна техника и технологии
Технически колеж, Смолян
Телекомуникационна информатика
Колеж по телекомуникации и пощи, София
Телекомуникационни технологии
Колеж по телекомуникации и пощи, София
Безжични комуникации и разпръскване
Колеж по телекомуникации и пощи, София
Източник: Обобщаващ доклад от Постоянната комисия по технически науки и военно дело към НАОА, 2011.
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Приложение 4. Публикационна активност в областта на ИКТ
Научни публикации в списания, реферирани от SCOPUS, научна област „Компютърни
науки”, по институти на БАН, 1990-2010 г., брой
Централна лаборатория по приложна физика –…
Централна лаборатория по слънчева енергия и…
Институт по информационни технологии
Институт за гората
Институт по астрономия и нац.…
Институт по социология
Институт по слънчево-земни въздействия
Институт за космически иследвания
Национален музей по естествена история
Институт по генетика
Институт по катализ
Институт по физикохимия
Централна лаборатория по оптичен запис и…
Институт по механика
Институт по физиология на растенията
Централна лаборатория по биомедицинско…
Институт по зоология
Институт по ботаника
Институт по експериментална морфология и…
Институт по химическо инженерство
Институт по обща и неорганична химия
Институт по електроника
Централна лаборатория по обща екология
Институт за ядрени изследвания и ядрена…
Институт по биофизика
Институт по органична химия с център по…
Институт по математика и информатика
Институт по физика на твърдото тяло
Институт по океанология
Геофизически институт
Национален институт по метеорологоя и…
Институт по микробиология
Институт по молекулярна биология
Централна лаборатория по фотопроцеси
Институт по полимери
0

4
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2
1
3
7

3
1
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6
7
50
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2
29
6
68
245
47
1
11
13
3
1
50

100
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Източник: SCOPUS, 2011.
Фигура хх: Научни публикации в списания, реферирани от SCOPUS, научна област
„Компютърни науки”, по институционални сектори, 1990-2010 г., брой
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Държавен
сектор; 5 Болници; 4

БАН; 1281

Университети;
1123

Бизнес; 4

Източник: SCOPUS, 2011.
Общият брой публикации на БАН в научна област „Компютърни науки” е 1281, като 608
от тях са афилиирани директно като публикации на БАН, без да е посочен конкретен
институт. В рамките на останалите 673 публикации с най-голям дял в научната област са
Институтът по математика и информатика (245; 36%), Институтът по информационни
технологии (73; 11%) и Институтът по органична химия с център по фитохимия (68; 10%).
От всички 2417 публикации за периода в област Компютърни науки с най-голям дял и
почти равностойни са БАН (53%) и висши училища (46%).
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Приложение 5. Сценарно планиране за електронното управление в
България с хоризонт 2015 г.
Приложението представлява описание на първото приложение на метода на
сценария,

в

разновидността

му

форсайт,

в

областта

на

информационните

и

комуникационни технологии в България с активното участие на дисертанта в цялостния
процес на изпълнение. Периодът, в който беше проведено това е 2002-2004 г. и дава
възможност, вече от дистанцията на времето да се направи анализ на пилотното
приложение на метода, така че да могат д а се направят препоръки при повторно
приложение какво следва да се измени за да бъде по-ефективно приложението му.
За България бяха избрани следните две области за приложение на форсайт подхода и
пилотно прилагане на форсайт методиката: (1) електронното правителство, и (2) използване на
биотехнологиите в селското стопанство и хранителната и питейната промишлености.
Времевият хоризонт на форсайт инициативите обикновено е в рамките на 5 до 30 години. Найчесто срещан е времеви хоризонт от порядъка на 10 до 15 години. Времеви хоризонт за
България от 25 - 30 години бе счетен за твърде дълъг поради високата динамика на
икономическото развитие и липсата на опит и задълбочени познания в областта на форсайт. В
страната няма опит за използване на форсайт при изработването на политики, поради което двете
пилотни инициативи бяха насочени към повишаване на познанието за този подход като ключов
инструмент за разработването на политики и към навлизане на форсайт културата в страната
като цяло.
За времеви хоризонт на форсайт инициативите в България бе определена 2015 г.
Разглежданият времеви обхват не трябваше да се простира много напред във времето, но да
включва решаващи събития от близкото бъдеще, като интегрирането на България в ЕС през 2007 г.
Пилотните инициативи имаха за цел да повлияят върху текущите процеси на вземане на
решения и да изведат препоръки към процеса на разработване на политики на основата на
съществуващите силни страни и възможности, и на предварителна осведоменост за
очаквани бъдещи обстоятелства и явления.
В рамките по пилотните форсайт инициативи в България работиха национални и
международни експертни панели.
Национални панели. И двата национални панела (за биотехнологии и електронно
правителство) бяха формирани при използването на подхода на номинирането и
съноминирането. С всички номинирани и съноминирани специалисти бяха осъществени
първоначални контакти отстрана на фондация "Приложни изследвания и комуникации" и те
бяха поканени да станат членове на панелите. Учредяването на панелите бе последвано от
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семинар за информиране на експертите относно техните ангажименти по проекта и очакваните
постижения. След като се запознаха с изискванията и задълженията по отношение на
изпълнението на национално равнище, и след като оцениха съответствието на техните знания и
опит от гледна точка на очаквания от тях принос, 14 специалисти потвърдиха участитето си във
форсайт панела по биотехнологии с фокус върху "Приложение на биотехнологиите в
хранителната и питейната промишлености", а 15 приеха да участват в панела "Електронно
правителство".
И двата панела включваха представители на научноизследователските среди,
промишлеността, неправителствените организации и държавната администрация. Броят на
участниците в панелите бе оптимален от гледна точка на лесноосъществимо ръководство на
заседанията и ефективност на работата им. Предизвикателство за участниците в панелите беше
изследването на основните теми от множество гледни точки, което доведе до задълбочен анализ
на двете избрани области..
Международен панел. При формирането на международния панел отново бе приложен
принципа на номиниране и съноминиране, основаващ се предимно на подбора на специалисти
от международните партньори по проекта ForeTech. Международният панел обогати
пилотните практики в България с ноу-хау и споделяне на опит, натрупан в работата с други
страни -кандидатки за членство в ЕС, в които вече са изпълнявани национални форсайт програми
(Чешката Република и Унгария).
Брой на работните срещи на националния експертен панел - за срока на изпълнение
на форсайт пилотните инициативе бяха проведени 12 работни срещи на всеки панел. Те са
свикваха средно веднъж на всеки две седмици. След всеки 3-4 работни срещи на панела бяха
проведеждани консултативни семинари с по-широко участие с цел да се проверят междинните
резултати, да се получи обратна връзка по изследваните проблеми и да се съгласува работата на
панела с потребностите, интересите и очакванията на всички заинтересовани групи. Тези
консултативни семинари се използваха за постигане на широк обществен консенсус относно
бъдещия курс на развитие на ИКТ секторa. Счита се, че националните разширени консултативни
семинари имат значителен принос за успешния ход на една форсайт инициатива, тъй като събират
всички заинтересовани страни и им предоставят възможност за дискусии, осигуряват
разпространение на резултатите и обратна връзка с участниците, които са пряко ангажирани в
проекта. Предизвикателството при тези семинари с по-широко участие беше да се гарантира,
че резултатите са разработени в съответствие с изискванията на различните заинтересовани групи
и крайни потребители - държавната администрация, браншови организации, неправителствени
организации, научноизследователски организации и университети. Оценката на .резултатите
позволява да се очертаят пропуските и да се определят нови изисквания за провеждане на по168
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широкомащабна форсайт програма в областта на науката, технологиите и иновациите, почвата за
която би могла да подготви една пилотната инициатива като ФореТех.
Първоначално методиката за пилотните форсайт инициативи в България бе разработена
от екип на фондация "Приложни изследвания и комуникации" и впоследствие бе съгласувана с
водещи експерти от Великобритания, Унгария и Чешката Република, партньори от
консорциума на РогеТесп проекта. Една и съща методика е използвана и при двете български
инициативи -биотехнологии и електронно правителство. Въпреки че форсайт методиката не се
ограничава само до изследване на подходите и конкретните инструменти за предвиждане на
бъдещето (например, сценарии, Делфи и др.), а обхваща и изграждането на консенсус,
определянето на обхвата, организацията и управлението на инициативата и изпълнение на
препоръките, част от тази методика е посветена на набора от инструменти, използвани във
форсайт процеса. В българският вариант, този набор от инструменти включваше SWOT и STEEPV
за определяне на движещите сили, картата на интересите на заинтересованите страни,
последвани от конструиране на сценарии и извеждане на препоръки за постигане на избрания
сценарий или, съответно, избягване на нежеланите бъдещи събития и обстоятелства. По време
на първия семинар, организиран от фондация "Приложни изследвания и комуникации" на 6 юни
2003 г. (преди формирането на двата форсайт панела), бяха представени основните инструменти,
използвани във форсайт инициативите. На основата на обменената с представителите на
заинтересованите страни информация по време на семинара, бе подбран предварителен набор
от инструменти, който да служи за база на пилотните инициативи. Първият международен
семинар за изграждане на форсайт умения бе проведен в самото начало на пилотните
инициативи (19-20 юни 2003 г.) и имаше за цел да подготви експертите от двата панела за работа с
избрания набор от инструменти. Главната цел на семинара бе да изясни форсайт методите чрез
използването им в конкретен контекст - опитът на Ирландия, Унгария, Чешката Република и
Венецуела, натрупан при техните национални форсайт програми.
Във варианта на електронното правителство във фокуса на форсайт инициативата бяха
поставени услугите на електронното правителство. Първата стъпка при конструирането на
сценариите бе дефинирането на понятието "услуга на електронното правителство", за да се
улесни бъдещата работа на панела и да се избегнат несъответствията в разбирането на този термин
сред членовете на панела. Експертният панел взе решение да бъдат конструирани три сценария,
като се използват и двата подхода за тяхното разработване - за два от тях се използва стартова
точка в бъдещето с връщане към настоящето (т.н. нормативен или насочен навътре подход), а
за третия - обратно, началната точка е настоящето с поглед насочен към бъдещето (т.н.
екстраполативен подход). Участниците в панела се обединиха около идеята за "щастлив"
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сценарий (оптимистичен), наименован "е-дружелюбни услуги за всички" и илюстрира влиянието
на електронните услуги върху живота на членовете на едно семейство след 15 години. Съставен
бе списък от услуги на електронното правителство и всеки специалист от панела изигра
ролята на член от българско семейство, използващ тези услуги през 2015 г. В трите сценария
семейството трябваше да намери разрешение на едно житейско събитие - преместване от София
в малък провинциален град. Ролите на членовете от семейството бяха формулирани в писмена
форма и бяха разпределени между специалистите. Те използуваха психодрама техники
предложени от дисертанта изигравайки ролите си едновременно, на основата на предходната
работа и на методологията за конструиране на сценарии. Следваща стъпка бе изготвянето на
радарна диаграма, в която бъдещото развитие на услугите на електронното правителство по
трите сценария бе представено на осите на диаграмата "е-дружелюбни услуги за всички",
"Бизнес както винаги" и "Монопол". Този специфичен поглед даде възможност за по-добро
отразяване на корелативните връзки между различните идентифицирани фактори и
рационализира както техния сравнителен анализ, така и състоянието на развитие на явлението
електронно провителство в обхвата на конструираните сценарии.

Действащи лица:
Светла - съпруга, текстилен инженер и специалист по международна търговия
Марин - съпруг, изследовател, преподавател в СУ86
Иво - син, студент по икономика в СУ
Ели - дъщеря, ученичка, предпоследна година в училище
Румяна - баба, пенсионерка, бивша учителка
Иван - дядо, пенсионер, бивш кмет на село Момчиловци
Томим - домашна помощничка, младо момиче от Афганистан
Тоби - домашен любимец, немска овчарка

Сценарий 1 - Качествени е-услуги според нуждите на потребителите

Понякога животът в големия град изглежда почти непоносим. Улиците са прашни и
шумни, хората са вечно забързани, а работата никога не свършва. Ежедневието е твърде
86

В ролята на Марин беше дисертантът.
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натоварено, особено за хора като Светла, която има собствена фирма, работи с
чуждестранни текстилни компании и постоянно трябва да взема отговорни решения. След
няколко сериозни разговора (и дребни скарвания) със съпруга си, тя най-после решава да се
откаже от бизнеса си и да се огледа за по-спокойна работа някъде в провинцията.
За щастие, подобно търсене не изисква много време и енергия. Съпругата си налива
чаша какао, сяда на стола пред компютъра, отваря личния си портал и подава заявка, че иска
нова работа. Заявката й бива незабавно обработена и не след дълго тя разполага с със списък
от подходящи за нея оферти на работодатели. Най-много и допада позицията изпълнителен
директор на текстилна фирма в Смолян. Светла е прекарала детството си в Родопите и
иска да се върне там.
На никой не му хрумва да проведе интервюто за работа на среща очи в очи.
Разговорът е видеоконферентен - кандидатите с подобаващо тържествен и сериозен вид
стоят в домовете или офисите си в различни градове, а работодателят ги разпитва, седнал
зад собственото си голямо бюро. Ели се подиграва на майка си заради официалните обувки на
висок ток, с които Светла стои в собствения си хол по време на интервюто. Дигиталната
камера изобщо не хваща в кадър обувките, но те явно изиграват ролята си на магически
талисман и майката е назначена на работа.
Светла попълва е-заявление за заличаване фирмата си и го подава до съда . То се
обработва от системата, която уведомява за това развитие на действието и данъчните.
След издаването на решението на съда, автоматично се извършват заличаването на
фирмата от регистъра и обнародването в онлайн изданието на Държавен вестник.
С това е свършена лесната част от работата и остава по-сложното: да бъде убедена
малката дъщеря, че наистина се налага да се отдалечи от приятелките си и да забрави
момчетата, които си е харесала в София. Ели спира да се оплаква от заминаването чак след
като успява да прехвърли всичките си текущи оценки в електронните дневници на новото
училище - и да организира виртуално запознанство с бъдещите си съученици. От този
момент дъщерята започва да се отнася доста по-благосклонно към преместването. Утешава
я и това, че ще продължи да поддържа видеовръзка със старите си другари, пък и все така ще
може да си поръчва през интернет дрехи и модни аксесоари от цял свят. Родителите пък се
абонират за ежеседмичния бюлетин на училището, от който ще разбират дали детето им
се учи, или ходи да играе игри в 3D виртуална реалност. Това развитие на действието малко
изненадва Марин, за когото всичко се случва прекалено бързо. Той трябва да се откаже от
работата си в София, а не намира възможности за изследователска дейност в Смолян. След
кратък онлайн разговор с бизнес консултант, съпругът решава да започне собствено
предприятие, занимаващо се с археология. Цялата процедура по регистрацията на
предприятието се случва в интернет.
На този етап, вече почти всички са готови за заминаването. Синът, Иво, е решил да
не пътува - той тъкмо е подал онлайн молба за прехвърляне във френски университет и няма
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голямо желание да замени заминаването си за Париж със заминаване за Смолян. Кредитите
и препоръките му вече са изпратени електронно и всеки момент трябва да пристигне
потвърждение за преместването. Останалата част от фамилията с помощта на Тамим,
домашната помощничка, започва да събира багажа си. Вече са избрали жилище. Марин и
Светла са прегледали офертите, отговарящи на изискванията им и надълго и широко са ги
обсъдили. При дистанционния оглед на няколко жилища, на който присъства пялото
семейство, майката и бащата са се спрели на различни предложения. След известно време,
прекарано в спорове, купуват къщата, харесана от Марин. Тя има голям двор, в който
немската овчарка ще се чувства добре. След преместването си в новата къща, всички пускат
заявки за смяна на адресна регистрация. През личните им портали приятелите, които имат
право на достъп до подобна информация, получават бележка с новия им адрес. Телефонният
номер на семейството остава непроменен - телекомът, чиито услуги ползват, също бил е
уведомен за смяната на местожителството и е реагирал своевременно. Преместването
минава почти без сътресения. Мебелите пристигат невредими. Още на първия ден обаче,
Тамим успява да изгуби немската овчарка. Макар че по принцип поръчва почти всички
продукти през интернет, домашната помощничка все пак предпочита лично да избира
плодовете и зеленчуците, които купува. Докато го прави, кучето Тоби тръгва на
самостоятелна разходка из непознатия град. Младата афганистанка не успява да открие
Тоби и се налага да прибегне до помощта на полицията. Благодарение на имплантирания в
каишката на кучето чип и използваната от полицаите универсална навигационна услуга,
след половин час овчарката вече е открита и върната на собствениците. През това време в
София Иво също има някои неприятности, за които предпочита родителите му да не
научават. Невнимателен шофьор блъска колата му на пътя. Автомобилът излиза от строя,
а вграденият

в

него

компютър

автоматично

се

свързва

с

полицията и

застрахователната агенция, за да докладва за катастрофата. Колата е отместена, за да не
пречи на движението. Синът продължава пътя си, като оставя на застрахователя да се
погрижи за автомобила. Разваленото настроение на Иво сe оправя само няколко минути покъсно, когато на личния му портативен компютър пристига известие, че документите му са
одобрени и ще учи във Франция. Същата вечер той празнува приемането със семейството си.
Родителите, сестра му, а също баба му и дядо му, които живеят на село - всички са се
събрали около общата... видеоконферентна връзка.

Сценарий 2 - Развитие на е-услугите по инерция

Понякога животът в големия град изглежда почти непоносим. Улиците са прашни и
шумни, хората са вечно забързани, а работата никога не свършва. Ежедневието е твърде
натоварено, особено за хора като Светла, която има собствена фирма, работи с
чуждестранни текстилни компании и постоянно трябва да взема отговорни решения. След
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няколко сериозни разговора (и не едно скарване) със съпруга си, тя най-после решава да се
откаже от бизнеса си и да се огледа за по-спокойна работа някъде в провинцията.
За да намери такава работа, съпругата посещава единния портал за достъп до пазара
на труда. Там попълва някои данни, настройва две-три опции и в резултат получава списък с
подходящи

оферти

на

работодатели.

Най-много

й

допада

смолянско

текстилно

предприятие, което търси изпълнителен директор. Светла харесва не само длъжността, но
и идеята да се върне да живее в Родопите, където е отраснала.
Интервюто е насрочено за няколко дни по-късно. Светла изглежда малко нервна,
докато

стои

в

собствения

си

хол,

облечена

в

най-официалния

си

костюм.

Видеоконферентният разговор обаче минава добре и тя получава работата. Останалата
част от семейството посреща това съобщение със смесени чувства. Преместването няма да
е леко за никого. Марин безрезервно подкрепя съпругата си в това начинание, но когато
опитва да намери работа за себе си в Смолян, установява, че към момента няма подходяща.
Малката дъщеря Ели от дълго време се оплаква от училището си и не харесва
съучениците си. Тя няма нищо против да попадне на ново място. За съжаление гимназията й
няма възможност да изпраща през интернет текуща информация за ученик. Най-просто е да
се спазят формалностите и да се изчака края на срока. След това старото й училище може
да прехвърли към новото информация за взетите предмети и получените годишни оценки.
Синът Иво обича Родопите, но е подал документи за кандидатстване в голям
английски университет и вече очаква резултати.
Всичко това принуждава семейството да се раздели за няколко месеца. Съпругата
избира жилище от единния портал за недвижими имоти и заминава да живее там самичка.
Съпругът с двете деца и кучето остава още половин година в столицата. След това Марин и
Ели заминават за Смолян, а Иво - за Англия. Марин така и не успява да си намери подходяща
нова работа, но се разбира с работодателите си да продължи през интернет работата по
текущите си проекти. Ели пък е разстроена, защото не успява да предварително да открие в
интернет много от новите си съученици. За щастие младежите в Смолян са достатъчно
симпатични, за да разсеят притесненията й.
Родопите се оказват не дотам добро място единствено за младата афганистанка
Тамим. Домашната помощничка все още не говори добре езика, а бягството от големия град я
отдалечава от няколкото приятели-сънародници, които има и от
курсовете, които иска да посещава. И курсовете, и приятелите могат да се намерят и
в интернет, но за Тамим нито общуването, нито обучението онлайн е достатъчно
пълноценно. Ето защо тя решава да се върне в София и да търси там нова работа.
Семейството остава без помощ в домакинството, но успява да се справи. Всички често
ходят на гости на родителите на Светла - Румяна и Иван, които живеят на десетина
километра от града в село Момчиловци. Дядото също често отива до Смолян, за да свърши
нещо по проекта си за развитие на района като туристически център. Един зимен ден,
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докато той е в града по работа, здравето на жена му Румяна рязко се влошава.
Електронното устройство, което тя носи откакто е известно, че има сърдечносъдови
проблеми, изпраща сигнал до личния и лекар. Той пристига и незабавно прави необходимите
изследвания, като получава данни от електронния медицински картон на бабата и се
консултира със специалисти от страната. Докторът взема всички мерки и състоянието на
Румяна се стабилизира. След няколко седмици в болница, тя се прибира в своя дом с рецепти
за купища лекарства и препоръка за ежедневна дистанционна консултация с лекар. Покрай
постоянните интернет консултации, бабата най-после преодолява негативното си
отношение към компютъра. След няколко месеца вече спокойно работи с него и дори спира да
го нарича нарича “оня кашон с копчетата”.

Сценарий 3 - Монополно предлагане на е-услуги

Понякога животът в големия град изглежда почти непоносим. Улиците са прашни и
шумни, хората са вечно забързани, а работата никога не свършва. Ежедневието е твъде
натоварено, особено за хора като Светла, кОято има собствена фирма, работи с
чуждестранни текстилни компании и постоянно трябва да взема отговорни решения. След
няколко сериозни разговора (до един преминали в разгорещени спорове) със съпруга си, тя найпосле решава да се откаже от бизнеса си и да се огледа за по-спокойна работа някъде в
провинцията.
Веднъж взела решението, съпругата се въоръжава с търпение и започва интернет
проучване. След като е прегледала няколко десетки фирми за подбор на персонал, тя се спира
на три и им изпраща заявлението си за търсене на работа. Две от фирмите изпращат
интересни оферти, третата предлага неподходящи длъжности, но е късно за оплаквания:
таксата за услугата е платена предварително, а и формално нарушение няма.
Най-примамливо от получените предложения изглежда това за работа като
изпълнителен директор на текстилна фирма в Смолян. Светла е живяла в Родопите като
дете и с радост би се върнала там.
Интервюто с потенциалните работодатели се провежда по видеоконферентна
връзка. Тя се представя толкова добре, че я канят незабавно да започне работа. Светла
заминава преди да е уредила всички формалности. Налага се да подаде през интернет няколко
заявления - за заличаване на фирмата си от регистъра, за смяна на адресната регистрация,
за уреждане на отношенията с данъчните... Съпругът и децата искат да се преместят, но
към момента това им е обективно невъзможно. Марин се опитва да си намери работа в
Смолян, но там няма нищо
подходящо за него. Настоящите му работодатели пък отказват да го оставят да
изпълнява задълженията си по проектите изцяло през интернет. По-малкото дете, Ели,
скоро завършва училище. Родителите и преценяват, че в Смолян няма възможности за добра
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подготовка, необходима за влизане в престижен университет. За Ели това е добре дошло - тя
си има приятел в София и няма никакво желание да напуска града.
Иво е вече студент в СУ, но иска да се прехвърли в немски университет. Тъй като не
всички необходими документи могат да бъдат изпратени по интернет (университетите тук
не дават възможност за изпращане на електронни текстове с гарантирана достоверност),
Иво трябва да остане в столицата, за да подготви и изпрати различни формуляри.
Домашната помощничка също остава в София - първо, защото там е по-голямата
част от семейството и второ, защото е се записала на вечерно училище. През това време
Светла живее на хотел и търски подходящо жилище за семейството си. За съжаление
информацията, предоставяна от местните агенции за недвижими имоти, е зле
структурирана и разхвърляна по различни сайтове, поради което търсенето не е особено
успешно. Освен заради новите служебни задължения, майката е под напрежение заради
административните проблеми около старата си фирма. Притеснява я и невъзможността
останалите членове на семейството да се преместят незабавно при нея. Решението й да
прекрати едностранно договора си и да се върне в София е катализирано от неприятна
случка с дъщеря и Ели. Една вечер, докато Ели се прибира към къщи, непознат младеж
издърпва чантата от ръцете й изчезва с нея. Светла бездруго се тревожи какво ще се случи
на децата й докато тя е далеч и това е капката вода, която прелива чашата. Дъщерята,
която приема случката доста по-спокойно, прави необходимите постъпки за да анулира
откраднатите си документи за самоличност и да получи нови. Тя регистрира кражбата
онлайн и изпраща през интернет молба за издаване на нови документи.След седмица
пристига sms, че документите й са готови. Докато Светла е още в Смолян, баща й Иван пенсионер, бивш кмет на родопско село - редовно я посещава. Той ходи до информационния
център в града за да получава пенсията си, да плаща сметки, данъци и да подава различни
документи. За работата с машините в центъра, дядото получава помощ от любезен
консултант. Иван знае, че ще може да прави всичко това от своя дом, ако си вземе
персонален безжичен комуникатор - но не е сигурен, че ще може да се научи как да използва
машинката. Съкровената мечта на дядото е да привлече към красивото си родопско село
чуждестранни туристи. Един ден той научава за съществуването на специална японска
програма за дългосрочен туризъм и решава да участва. Моли дъщеря си да му помогне с
изпращането на електроните документи и въпреки натоварения си режим, тя се съгласява.
Малко след това се разбира, че срокът за подаване на документите тъкмо е изтекъл, а
следващото разпределение на групи е след шест месеца. “Ееех, напразно изтормозих
дъщерята”, казва си дядото. “Шест месеца... какво пък - тъкмо ще науча малко японски от
цифровата телевизия”.
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За определяне на ориентирите в развитието на услугите не електронното правителство бе
разработена пътна карта на трите сценария. Специалистите от панела съставиха за всеки от трите
различни сценария таблица за състоянието на услугите на електронното правителство в България
след 15 години, отразяваща и настоящето положение, която бе разделена на три групи - добре
развити, в лошо състояние и несъществуващи услуги. Последните заседания на панела бяха
посветени на належащи корекции в трите сценария. Накрая, на последната формална среща на
панела, бяха обсъдени задълбочено и трите сценария - "е-дружелюбни услуги за всички",
"Бизнес както винаги" и "Монопол". Бяха направени някои окончателни корекции и бяха
обменени идеи за бъдещото популяризиране на резултатите от проекта. Последна стъпка бе
финализирането на сценариите и извеждане на препоръки и политически алтернативи.
Резултатите от процеса на конструиране на сценарии бяха представени в хода на кръгла маса,
за да се даде възможност окончателните форсайт резултати да бъдат обсъдени и одобрени от
по-широка аудитория заинтересовани лица.

Фигура Радар на сценариите за електронното правителство 2015 г.

Радарът беше конструиран по основните оси на развитие – въздействащи фактори и
ключви състояния дефиниращи различните сценарии и настоящото състояние (към
края на 2003 г.)
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Пътна карта на развитие на електронното правителство по трите сценария
Период от време

Кратка характеристика на
периода

Приятелски еУслуги

Развитие по инерция

Монополизиране на услугите
предоставяни от правителството

До
членството в ЕС
2007

Интензивен период на преговори
за членство в ЕС и изпълнение на
вече поети ангажименти.
Ограничени финансови
възможности за мащабни
инвестиции.

Запазване на номиналната
политическата воля за развитие на
електронното правителств.
Има ниска степен на доверие между
отделните заинтересовани страни.
Администрациите развиват услугите
на електронното правителство като
надделяват техните интереси. Започва
се работа по стандарти и рамка за
електронно правителство в
консултации с бизнеса.

2007 – 2010
Адаптиране към
реалните условия
на интеграция

Много критичен период в които
се очаква да се извърши реалната
адаптация на обществото и
правителството към условията в
ЕС. Може да се очаква криза в
човешките ресурси. Държавните
служители с най-висока
квалификация са привлечени в
административните структурите
на ЕС. Висококвалифицирани
специалисти и от частния сектор
са изкушени да започнат работа
извън България. Хората със
свръхочаквания от членството в
ЕС са разочаровани в
краткосрочен план.
Осигурен достъп до европейски
фондове. Евентуални проблеми

Достигане на високо доверие
между правителството, бизнеса,
НПО и обществото като цяло.
Електронното правителство е сред
най-важните приоритети.
Създаване на стандарти за развитие
на услугите на електронното
правителство и висока степен на
съгласуваност между
администрациите и бизнеса с
пълноценното участие на всички
заинтересовани страни.
Като резултат от високото доверие
между заинтересованите страни и
ясните правила и стандарти се
започват проекти на базата на ПЧП
и максимална конкуренция при
предоставянето на услугите на
гражданите, бизнеса и
администрацията. Съвместната
работа води до намаляване на
негативните ефекти от отлива на
специалисти и помага част от тях
да бъдат привлечени да работят по
тях. Доверието между
заинтересованите страни се
увеличава.

Силна политическата воля за
развитие на електронното
правителство.
Администрациите развиват услугите
на електронното правителство като
надделяват техните интереси. Започва
се работа по стандарти и рамка за
електронно правителство без да има
сериозна дискусия по тях с бизнеса и
гражданите.
Намалено доверие между отделните
заинтересовани страни.
Електронното правителство се
развива бавно в резултат на
недостатъчни човешки ресурси в
държавната администрация. Бизнеса
и неправителствения сектор не е
склонен да инвестира време и усилия
за да допринесе за дефиниране на
обща рамка за развитието на
електронното правителство,а е
съсредоточен върху продажба на
готови решения, които са
приспособени към недобре развитите
стандарти на държавната
администрация.

Процеса по създаване на електронно
правителство се забавя и е
относително по-малко ефективен
поради неясните правила за обмяна
на информация и съвместни проекти.
Доверието между заинтересованите
страни леко се увеличава до средни
равнища. Услугите се развиват на
базата на преотстъпване (концесия)
на определени права и отговорности
към бизнес организации и/или НПО.
Има дублиране на усилия и средства
и недостиг на квалифицирани
специалисти. Особено силно се
отразяват негативните фактори
(compliance) поради неадекватни
мерки на правителството.
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2010-2015
Бързо развитие
на електронното
правителство

със запазване на темповете на
електронизация и обновяване на
оборудването поради завишени
разговори за compliance с
Европейски изисквания за
екологични и други стандарти.
Евентуални проблеми с property
rights (т.е. увеличените разходи за
легален софтуер могат да намалят
навлизането на технологии) или
пък миграцията към Open Source
решения в частния сектор да има
проблеми на съгласуването с
доминиращите държавни
решения под Майкрософт..
Период на стабилен растеж
обусловен от определено
изравняване на икономическите и
социалните условия в ЕС.

Услугите на електронното
правителство се развиват на
конкурентна основа следвайки
строги стандарти за комуникация и
качество. Конкуренцията е на база
на предоставяне на по високо
качество и максимална интеграция
между бизнеса и правителството.
Услугите стават все по качествени
и ориентирани към конкретните
нужди на клиентите. Има баланс на
интересите.

Услугите на електронното
правителство се предоставят то
държавната администрация или от
бизнес организации на базата на
ексклузивни споразумения. Където
има конкуренция тя е на базата на
най-ниски разходи което води до
средно качество на предлагане.
Надделяват интересите на
правителството и тесните и тесния
комерсиален интерес на интерес на
участващите бизнес организации.

Под конкурентния натиск на ЕС се
взема политическо решение за
ускорено развитие на електронното
правителство. Проблемът с
човешките ресурси и финансирането
е преодолян и правителството
изгражда система за обслужване на
гражданите,бизнеса и
администрацията. Поради
ограниченото време водещ е мотива з
а максимален бори услуги за сметка
на тяхната персонаизация и
използваемост. Цената на услугите се
подържа ниска за сметка на перки и
непреки дотации от бюджета.
Доверието между заинтересованите
страни се повишава което създава
условия за публично частно
партньорство.
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След 2015
Електронното

България е напълно интегрирана
в ЕС и електронното
правителство е реално действащ
модел, възприеман по-скоро като
даденост, отколкото като нещо
граничещо с фантазия.

В резултат на конкуренцията се
предлагат качествени услуги на
съвсем приемливи цени.
Заинтересованите страни имат
възможност да закупят и пакети
услуги със много високо качество и
специално проектирани за техните
специфични нужди.

Получават се услуги със средно
качество и средна цена с относително
ниско равнище на съответствие със
специфичните нужди на
заинтересованите страни. Ускорява се
процеса на въвеждане на
конкуренция базирана на качеството
на базата на общи стандарти.

Предлагат се предимно
стандартизирани услуги с ниска
субсидирана цена. Започва
своеобразна приватизация на
публичните услуги.
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Изводи и препоръки на форсайт панела на базата на анализа на
разработените сценарии:


Електронното правителство (управление) не е просто моден хит, а реално
действащ модел за ефикасно управление със средствата на съвременните
ИКТ.



То ще се случи независимо от политическа воля на управляващите, но
наличието й, както и последователното прилагане на държавната
политика за постигане на стратегическите цели, дефинирани в
Стратегията за електронно правителство, ще превърнат желаният
сценарий от “картина на възможното бъдеще” в реалност.



Тази реалност е толкова по-близко осъществима във времето, колкото са
по-големи

публично-частния

консенсус

и

доверието

между

заинтересованите страни. А партньорство и доверие се градят върху
ясни, открити, съобразени с националната специфика и гарантиращи
взаимния интерес бизнес правила и процедури.


Управлението на процеса и неговата координация е ангажимент на
правителството, но бизнесът е неговият двигател.



Електронното правителство се реализира от хора за хората. Неговото
функциониране е невъзможно без системни инвестиции в хора и умения.



Нуждите на потребителите са най-добре задоволени при наличието на
ефективна конкуренция на пазара. Държавата следва да създаде
насърчаваща конкуренцията законодателна рамка за регулиране на
пазара на електронните услуги.
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