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Въведение 

Това проучване е изготвено  от „Евро Бизнес Консулт“ ЕООД съгласно договор 

със сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ от 04.07.2022 г., в 

рамките на изпълнение на дейности по Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие по Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г., във връзка с изпълнение на 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-

2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските 

райони. 

Целта на проучването е установяване на нивото на дигитализация в различните 

сфери на бизнеса и местните институции на територията на МИГ-Берковица и Годеч. 

Предмет на проучването е изследване върху използването и готовността за 

използване на ИКТ в бизнеса/институциите от гледна точка на необходимите нови 

умения на персонал, инвестиции, нововъзникващи технологии, въвеждането на цифрови 

решения и програми, киберсигурността и поверителността на данните и др. 

Изготвена е анкетна карта, която е разпространена до конкретен списък със 

заинтересовани страни, предоставен от екипа на МИГ – Берковица и Годеч, както и 

публикувана онлайн. Анкетирани са заинтересованите страни на местно ниво – 

предприемачи, земеделски стопани, представители на Община Берковица и Община 

Годеч, представители на НПО и др. 

Очакваните резултати от обобщената и анализирана информация от проведеното 

проучване са формулирани конкретни препоръки за внедряване на ИКТ и възможностите 

за финансиране чрез мерките от СВОМР, както и ползите от дигитализацията за развитие 

на територията на МИГ – Берковица и Годеч. 

 

Същност на процеса на дигитализация 

Дигитализацията е навсякъде около нас. Навлизането на цифровите технологии 

във всички сфери на живота и бизнеса променя начина, по който работим, общуваме, 

пътуваме, произвеждаме, потребяваме услуги, живеем. През изминалите две години 

присъствието на дигитализацията в бизнеса стана дори по-осезаемо поради пандемията 

от COVID-19. Тя се превърна от нововъведение в истинска необходимост, към която 

всеки трябваше да се адаптира - от учениците до компаниите от всички сектори и 

браншове. Всичко това ускори нейното интегриране в работните процеси, откри нови 

възможности за общуване и работа, направи ни по-гъвкави и подготвени да извършваме 

разнообразни дейности онлайн. България не може и не бива да остане встрани от тези 

глобални тенденции. Но, за да вървим уверено напред, на първо място е необходимо да 

си дадем сметка къде се намираме в момента по отношение на дигитализирането на 

процесите, услугите и продуктите. 
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Глобализацията, която в началото намираше проявление предимно в търговския 

обмен и трансграничното финансиране, днес все повече се отнася и до процеса на 

дигитализация. В рамките на една минута в световен мащаб се пренасят огромни потоци 

данни и информация и се споделят идеи и иновации благодарение на електронната поща, 

социалните медии, платформите за електронна търговия, видеоканалите и пр. И тъй като 

дигиталните мрежи, които свързват всичко и всички, обхващат все по-големи 

пространства, пред компаниите стои задачата да преосмислят какво означава да 

функционират глобално. 

Цифровата информация може лесно да бъде съхранявана и предавана, тъй като 

такива данни по-лесно се обработват и показват. Чрез компресирането на данни при 

цифровата информация е възможно да се управлява огромно количество съхранявани 

данни. С други думи, благодарение на своята лесна обработка, цифровата информация 

предоставя на потребителите допълнителен контрол върху данните. Този допълнителен 

контрол им позволява да „трупат самостоятелен опит“, т.е. цифровизацията дава на 

хората възможност да разширяват степента на взаимодействие между потребител и 

информация.  

Цифровизацията е процесът, чрез който преобразуваме всяка аналогова 

информация в цифров формат с цел подобряване на достъпа до тази информация.  

Дигитализиране означава трансформиране - всички онези действия, които 

използват цифрови методи, за да подобрят и улеснят ежедневните ни дейности, или 

дейността на всяка организация или дружество.  

Дигитализацията осигурява огромни възможности за растеж на всички сектори, 

региони и видове предприятия в света. Обществото трябваше да се адаптира към нова 

динамика на живота, основно през 2020 г. поради здравната криза, причинена от COVID-

19 пандемията. Работни места, комуникация, сделки, бизнес процеси - почти всичко вече 

може да се извършва дистанционно, за това в днешно време повече от всякога става 

необходимо дигитализирането на бизнеса. 

 

Дигитализацията в бизнеса 

Дигиталната трансформация и произтичащите от нея иновации на бизнес 

моделите коренно променят очакванията и поведението на потребителите, оказвайки 

огромен натиск върху традиционните форми на фирмено управление и нарушавайки 

конкуренцията при различните пазари. Интересът към дигитализацията на фирмите през 

последните години не се отнася само до социалните медии, платформи или уебсайтове. 

Това е интегрирането на цифровите технологии в дейността на фирмата, чрез 

превръщането на аналоговата информация в цифрова форма, което включва всяка 

дейност и процес в организацията, влияейки значително на фирменото управление. 

Процесът на дигитализация замества традиционно използваните бизнес процеси 

с иновативни, продиктувани от новите изисквания на клиентите по отношение на 

очакванията им за онлайн пазаруване, достъп чрез мобилния си телефон по всяко време 
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до електронни магазини и 24-часово клиентско обслужване. Правенето на покупки и 

използването на услуги може да се постигне лесно и удобно онлайн само с няколко 

кликвания. Транзакциите с мобилни телефони вече са популярна тенденция поради 

удобството им. Разходите са сведени до минимум, както и шансовете за измама. 

Възможностите компаниите да достигнат до повече хора по-бързо във времето без много 

разходи, вече не са мираж. Изкуственият интелект и автоматизацията позволяват бизнес 

данните да бъдат анализирани незабавно, създаващи съществена разлика между 

маркетинговите стратегии на фирмите с изградена ефективна дигитализация и тези без 

подобна стратегия. 

Все по-голямото навлизане на нови цифрови технологии ясно сигнализира за 

необходимостта фирмите да трансформират бизнеса си чрез дигитализация. Освен това, 

тези нови дигитални технологии могат също да повлияят на разходите на фирмата чрез 

замяна на едни дейности с други – оптимизиране на разходите, намаляване броя на 

персонала и много други. 

За да бъдат фирмите конкурентоспособни и да успяват да постигнат конкурентно 

предимство, с помощта на цифровата трансформация и новите си създадени бизнес 

модели, те следва да достигнат до все повече клиенти и да осъществят интерактивна 

комуникация с тях; да автоматизират производството, дистрибуцията и развойната си 

дейност; да дигитализират събирането на данни, набирането на информация и развитие 

на компетентностите на персонала, което ще им помогне да модифицират бизнеса си. 

Ако фирмите не могат да отговорят на новите очаквания на клиентите, те стават по-малко 

привлекателни за тях и е вероятно да бъдат заменени от фирми, които са дигитално 

осигурени. 

С помощта на дигитализацията ще се осъществи промяна в използваните 

информационни технологии от фирмата, ще се създадат нови онлайн или мобилни 

комуникационни канали, което от своя страна ще позволи на всички клиенти лесно да се 

свързват с фирми, променили традиционните взаимодействия между производители и 

потребители. Следователно дигитализацията не е фокусирана само върху спестяването 

на разходи, но включва и подобрения на процесите, които могат да повишат ползите на 

клиентите. Изправени пред все по-цифров потребител и все по-конкурентен пазар, 

дружествата трябва да преоткрият себе си, за да не изостават - те трябва да пренасочат 

своите процеси и вътрешна организация. 

 

Начални стъпки за дигитализиране в бизнеса 

За да бъде дигитализиран един бизнес е важно да бъдат следвани насоките, които 

позволяват успешно преминаване през процеса, за да бъдат постигнати целите, които са 

зададени за растеж на организацията. 

• Анализиране на бизнеса - да се анализира как работи конкретния бизнес е от 

ключово значение за определянето на технологичните инструменти и 

устройствата, необходими за цифрова трансформация. 
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• Разработване на дигитална стратегия - в днешно време не е достатъчно да 

има присъствие в интернет, а е наложително правилното позициониране на 

информацията, така че тя да има по-голяма видимост. За да бъде постигнато 

това е важно да бъде създадена дигитална стратегия, която позволява 

определяне на целите и потребителския профил на клиентите, както и избора 

на канали, които ще помогнат за постигане на целите и достигане до целевата 

аудитория. 

 

• Избор на уеб платформи - уебсайтът е видимият елемент на вашата 

организация в дигиталния свят. Без този елемент представянето на бизнеса и 

достигането до аудитория ще бъде почти невъзможно. 

 

• Обучение на служителите - цифровата трансформация включва 

използването на технологии в процесите на организацията за подобряване и 

оптимизиране на резултатите. Следователно обучението на служителите в 

използването на нови технологии и работни процеси е задължително и трябва 

бъде провеждано периодично. 

 

Дигиталната трансформация като процес 

Въвеждането на дигитални иновации в компаниите изисква преразглеждане на 

всички съществуващи към момента процеси, за да бъдат направени необходимите 

промени за постигане на техните дигитални и корпоративни цели. Съществуващото на 

този етап объркване се дължи на факта, че някои компании остават на ниво 

дигитализация на бизнес процесите, докато други наистина подлагат на дигитална 

трансформация своя бизнес. В литературата съществуват два термина със сходно 

значение – „цифровизация“ (от англ. digitization) и „дигитализация“ (от англ. 

digitalization), но между тях съществуват известни разлики. Нещата се усложняват още 

повече от използването на понятията „цифровизация“ и „дигитална трансформация“ като 

взаимнозаменяеми, като това са някои от различията в тяхното значение: 

• Процес на цифровизация - някои разработки отбелязват, че компаниите са 

цифровизирани, като в подкрепа на това твърдение посочват, че предприятията са 

намалили или напълно преустановили използването на хартия за водене на своята 

документация (т.е. съхраняват своята информация в електронен вариант) и са 

създали модели на различните процеси в дигитален формат. 

 

• Цифровизация на технологиите - някои цифрови технологии се използват за 

управляване на процесите и данните (цифрови данни и дигитални данни), за да 

трансформират тези процеси (вместо просто да ги дигитализират), така че да 

повишат тяхната ефективност, производителност, рентабилност и 

привлекателност за клиентите при тяхното дигитално и физическо преживяване с 

компанията. По този начин дигитализацията позволява използването на 

дигитална информация за оптимизиране на бизнес резултатите, генериране на 
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нови приходи, рационализиране на разходите и създаване на нов вид клиентски 

преживявания. 

 

• Дигитална трансформация на бизнеса - при нея движещата идея е, нещата да се 

правят по различен начин, т.е. да се създават нови бизнес проекти чрез използване 

на дигитални технологии. При това не става дума само за автоматизация или за 

въвеждане на технологии в процесите (цифровизация), нито за оптимизиране на 

съществуващата стойностна верига, а за това да се отиде по-далеч, да се промени 

бизнес моделът, да се промени стойностната верига и на всяка цена да бъдат 

предложени нови продукти и услуги (в резултат от интегрирането на дигитални 

технологии в тях), така че крайният резултат да бъде нов и по-добър начин за 

създаване на потребителска стойност. Всичко това изисква, съществуващите 

бизнес модели да бъдат модернизирани, оптимизирани и опростени, както и да 

бъдат създадени нови ключови процеси за осъществяване на нов тип бизнес. 

 

Дигиталната трансформация на бизнеса разкрива огромни възможности за 

създаването на иновации и конкурентни предимства, които изискват цялостно 

преосмисляне на организациите – културни, стратегически, технологични и оперативни 

промени, при които процесите и данните са от ключово значение. Нужно е да се 

отбележи, че цифровизацията не води до трансформация. Необходимо е да бъдат 

интегрирани дигитални технологии в съществуващите процеси, за да се постигне 

еволюция в бизнеса (дигитализация) чрез използване на дигитални данни, предлагане на 

повече стойност на клиентите, генериране на приходи и оптимизиране на бизнес 

процесите. Цифровизацията сама по себе си не е достатъчна за цялостната дигитална 

трансформация на бизнеса. При дигиталната трансформация се осъществява коренна 

трансформация на бизнеса и организационните дейности, процеси, компетенции и 

модели, за да бъде експлоатиран пълният потенциал на промените и възможностите на 

дигиталните технологии, и да се ускори тяхното въздействие върху различни сегменти 

от обществото в стратегически аспект с цел постигане на промени в общественото 

съзнание в настоящ и в бъдещ план. 

Въпреки, че дигиталната трансформация се отнася предимно до предприятията, тя 

засяга и други организации като правителства, държавни агенции и обществени 

организации, които се занимават с различни проблеми, например замърсяване на 

околната среда и застаряване на населението, които използват една или повече от вече 

съществуващите и новосъздаваните технологии. Промените, които протичат в момента 

или предстои да се случат в бъдеще и водят до по-бързото разгръщане на стратегията за 

дигитална трансформация, може да се дължат на различни (често възникващи 

едновременно) причини на ниво потребителско поведение и очаквания, нови 

икономически реалности, промени в обществото (напр. застаряване на населението), 

нарушаване на екосистемите или индустрията и ускоряват въвеждането и създаването на 

нови и съществуващи дигитални технологии. 

Човешкият фактор е ключов момент на всички нива или етапи (сътрудничество, 

екосистеми, умения, култура, овластяване и др.) на дигиталната трансформация. И тъй 
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като хората не желаят всичко в техния живот да стане „дигитално“ поради ценността на 

междуличностните човешки взаимоотношения, винаги ще е налице един „офлайн“ 

елемент в зависимост от конкретния контекст.  

Стратегията за дигитална трансформация има за цел да създаде предпоставки за 

цялостното оползотворяване на възможностите, които предоставят новите технологии, и 

да подпомогне тяхното по-бързо и по-добро усвояване, като по този начин гарантира 

изграждането на бъдеще, основано на иновациите. Пътят към дигиталната 

трансформация изисква прилагането на поетапен подход с ясна стратегия, която 

ангажира различни заинтересовани страни отвъд пределите, наложени от различни 

външни и вътрешни ограничения. 

 

 Предимства на дигитализацията на работното място 

Дигитализацията дава следните предимства: 

1. Консистентност на информацията. Свързаните системи и дигитализираните 

процеси гарантират, че хората в компанията ще разполагат в реално време с най-

актуалната информация, последните версии на документи и данни за кон-

трагентите на компанията – клиенти и доставчици. Няколко служители могат да 

работят по един документ едновременно, което прави процеса по-бърз и по-

управляем. 

2. Подобрена гъвкавост. Имплементирането на дигитална екосистема позволява на 

отделите да комуникират в реално време, да разрешават бързо проблеми и да 

допринасят за сътрудничеството и иновацията в компанията. Прозрачността на 

процесите и на данните осигурява по-лесни промени в организацията, справяне с 

непознати процеси и доставяне на по-добро качество. 

3. По-добри анализи. За бизнес лидерите интегрираната вътрешна система е 

незаменим инструмент за визуализиране на операциите в компанията и за вземане 

на информирани бизнес решения за бъдещо развитие. 

4. По-ниски разходи. Спестяването на време в търсене на документи и информация 

определено води до по-ниски разходи. Съвременните облачни решения 

елиминират необходимостта от инвестиция в хардуер и при растеж на компанията 

много по-лесно наличните системи могат да се наслагват. Служителите се 

фокусират върху основните си отговорности и това допринася за по-високи 

резултати. 

5. Повишаване на ефективността. Когато разполагате с необходимата актуална 

информация, разчитате на по-добра колаборация между хората и по-успешна 

комуникация, като това може да ускори продуктивността, растежа и печалбата на 

компанията. 
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 Предизвикателства пред организациите в цифровата им трансформация 

Цифровата трансформация е предизвикателство за всеки бизнес. Това означава 

промяна не само на фирмените модели на разпространение, но и организационният 

модел. В този процес организациите също имат някои пречки:  

- Липса на инициатива - основната пречка, с която предприятията се сблъскват в 

цифровата си трансформация, е липсата на инициатива за справяне с този процес 

на иновации.  

- Технически трудности - липсата на квалифициран персонал е друг проблем, с 

който много компании все още се сблъскват в стремежа си да приложат програми 

за дълбока трансформация.  

- Репутация и сигурност - мениджърите се страхуват за репутацията на своите 

компании, относно сигурността с приемането на по-стабилни цифрови стратегии. 

- Фирмена култура - едно от най-сложните и решаващи във времето 

предизвикателства е да се променят някои културни аспекти на компаниите преди 

разработването на програми за цифрова трансформация и тяхното прилагане.  

- Проблеми с ИТ - ИТ играе ключова роля във всички етапи на цифровата 

трансформация, всеки проблем в този отдел има пряко въздействие върху 

правилното функциониране и резултат от дигитализацията. 

Много организации са наясно, че имат предизвикателства, свързани с обработка и 

управление на информационните масиви при тях. Отдалечената работа или хибриден 

модел на работа все повече се възприемат като стандарт. Те изискват да се осигури на 

служителите бърз и лесен достъп, и в същото време сигурен, до необходимите им данни, 

независимо къде се намират. Имплементирането на системи за управление на 

съдържанието е ключовото за решаването на именно тези нужди. 

Някои от предизвикателствата, които бизнесът среща, без да има имплементирани такива 

системи, са: 

- Използването на имейла като система за управление на информация, което крие 

опасности от неясноти, трудно откриване, загуба на данни. 

- Информацията се съхранява в различни ИТ системи, които не са свързани 

помежду си. 

- Проблеми със споделянето на информация в организацията и с клиенти, което 

води до забавяне. 

- Трудности с изпълнението на планираните проекти и постигане на качествен 

резултат. 

- Компрометирана възможност да се подкрепи хибридният модел на работа в екип. 

- Излишно похабено време и други ресурси поради горните причини. 

 

 Ключови фактори при дигитализацията на бизнеса 

Корпоративната дигитализация не е просто придобиване на нови устройства или 

автоматизиране на определени задачи, това явление предполага промяна на мисленето 

на управляващите организацията и служителите. Използването на технологии в бизнес 

сферата винаги има за цел да повиши производителността и конкурентоспособността. 
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Процесът не се ограничава до наличието на уебсайт и публикуване в социалните мрежи. 

Трябва да се планира цялостна стратегия, която позволява използването на всички 

съществуващи цифрови медии. Някои от ключовите аспекти на този процес са:  

- Намалени производствени разходи - намаляване на производствените разходи и 

по-голяма печалба или предлагане на по-достъпни продукти за аудиторията - това 

е нещо, което предприемачите винаги търсят. Има множество инструменти и 

софтуери, които могат да генерират по-голяма рентабилност и оптимизиране на 

ресурсите.  

- Разчитане на по-малко външни условия - с дигитализацията и използване на силни 

и надеждни платформи се гарантират правилното функциониране на веригите, без 

да се налага да разчитате на външни условия. 

- По-голяма видимост - освен установяването на присъствието на пазара, 

дигитализацията на бизнеса може да донесе повече добавена стойност (повече 

информация, по-голяма прозрачност), като това е пряк канал за комуникация с 

клиента. 

 

Лидерство на мениджмънта 

Ролята на мениджмънта винаги е ключова при взимане на важни решения, от 

които зависи цялата организация. Като стратегически процес, дигитализацията трябва да 

бъде подкрепена от ръководителите в компанията. Необходимо е те да комуникират ясни 

цели и послания към своите екипи и да подпомагат бързото вземане на решение, когато 

същите тези екипи се изправят пред предизвикателства. Когато един мениджър е 

ангажиран лично и заема проактивна роля в изпълнението на стратегическа промяна е 

много по-лесно да управлява очакванията от нея и резултатите, които тя ще донесе. 

Поставяне на ясни цели 

Лошата комуникация обикновено осуетява дори най-амбициозните и добре 

планирани стратегии. Когато се извършва дигитална трансформация в една компания, е 

необходимо да се определят както целите, така и ключовите моменти за анализ и оценка 

на усилията до момента. Резултатите трябва постоянно да бъдат комуникирани с 

вътрешните екипи и да бъдат съпоставяни с предварително определените цели. 

Всъщност, целите дават ясен хоризонт и добре дефинирана причина защо 

поемаме по пътя на дигиталната трансформация. Именно те насърчават да се осъществи 

тази стратегическа промяна успешно, без да бъде отлагана безкрайно във времето. 

Осигуряване на средства и ресурси 

Инвестицията в дигитализация е също толкова ключова, колкото и тази в чисто 

нова производствена машина и се осъществява по същите начини: чрез собствен ресурс 

или чрез външно финансиране. И в двата сценария измерването на резултатите е основен 

фокус за мениджмънта. За разлика от инвестицията в машините, която се определя много 

по-лесно, при измерването на дигитализацията на процеси, предизвикателствата се крият 

малко по-надълбоко – например в качеството на сервизното обслужване, 

потребителската удовлетвореност, продуктивността и удовлетворението на 

служителите, пренасочени човешки и финансови ресурси и др. 
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Колкото по-подробен анализ бъде направен, толкова по-добра обосновка ще има, 

когато се определя източника на финансиране. Когато е привлечен какъвто и да е 

финансов ресурс, е необходимо да присъства убеждението, че дигитализацията е 

дългосрочна стратегическа посока за компанията. 

Определяне на отговорен ръководител 

При извършване на която и да е стратегическа промяна е трудно да се намерят 

правилните хора – особено при дигитализацията на процеси. Не всеки служител има 

необходимите дигитални умения, за да намери и имплементира правилните дигитални 

решения за бизнеса ни. 

В последните години сред големите световни компании се наблюдава появата на 

нова длъжност - Chief Digital Officer. Негова основна отговорност е да планира, изготвя 

стратегии, изпълнява, наблюдава и оптимизира всички дигитални процеси в компанията, 

като внимателно анализира и ефектите им върху вътрешните екипи. 

В ерата на дигитална трансформация човекът, който носи титлата Chief Digital 

Officer е безценен за успеха на бизнеса, защото е основен координатор на цялата 

дигитализация. Той разработва методологията за редизайн на потребителското 

преживяване, оказва силно влияние върху вътрешните организационни модели и най-

вече – осигурява правилните дигитални инструменти, технологии и умения, които 

осигуряват успеха на дигиталната трансформация. 

Откриване на двигателите на трансформацията 

Главният мениджър е и човекът, който е отговорен за промотиране на дигиталната 

култура в организацията. Негова основна задача е да идентифицира служителите, които 

са прегърнали идеята за дигитално трансформиране на всеки един детайл в компанията. 

Най-често това са хората, които първи усвояват дигиталните работни модели и са здрави 

застъпници на технологиите, работата от разстояние и воденето на предимно онлайн 

комуникация. 

Но компаниите, които се оттеглят от аналоговата ера, често усещат липса на 

специалисти, които разполагат с дигиталните умения, необходими за изпълнение на 

процеса по дигитализация. Тук роля отново има мениджъра, който подпомага развитието 

и надграждането на целеви умения в настоящите служители и създава рамка от 

изисквания за меките и твърдите умения, които новите служители трябва да притежават. 

Създаване на нови работни модели 

Когато дигитализираме процесите си, ние усвояваме и изцяло нова философия за 

работа. Извършването на познати за нас дейности по нов начин отваря съзнанието ни и 

ни предразполага да усвояваме допълнителни умения и да предприемаме различни 

работни модели. Дигитализацията на бизнес процесите ни помага да извършваме своите 

задължения отвсякъде, стига да разполагаме с компютър, интернет и системен достъп до 

необходимите за нас инструменти. Несъмнено, всичко това прави работата от разстояние 

все по-лесна, а  офисът от вкъщи е една от многото реалности, които кризата на COVID-

19 донесе и които няма да се превърне в отживелица още дълго. 
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За да продължим да се възползваме от ефектите на дигиталната трансформация е 

необходимо да поддържаме новите начини, по които екипите в организацията извършват 

своите задължения, и да насърчаваме обратната връзка от всички нива на организацията. 

 Дигитална стратегия 

Въпросът за изготвяне на дигитална стратегия неминуемо възниква, когато 

фирмите направят своята основна инвестиция в дигитални технологии. Голяма част от 

всяка инвестиция е концентрирана върху прилагането на нови технологии към 

съществуващи продукти, практики и процеси. В този смисъл, дигиталната стратегия се 

доближава много до IT стратегията, която представлява процес водещ до избора на 

технологии, в които да се инвестира. Този подход дава план или пътна карта, по която 

фирмата да се води. Дигиталната стратегия, обаче, не е IT стратегия и изисква различен 

подход. 

 

Необходимо е да се адаптира уеб сайтът на фирмата за мобилни устройства, да се 

добави анализ на данни или да се предложат нови онлайн преживявания на 

потребителите. Тези инвестиции променят основно формата на взаимодействие, и в по-

малка степен функцията. Трансформирането на бизнеса с помощта на дигиталните 

технологии има смисъл, особено в сферата на маркетинга, тъй като е налице често 

изменение на очакванията на потребителите, възможностите и информацията. Когато 

фирмите наближат края на тяхното първо дигитално пътуване, въпросът за дигиталната 

стратегия отново става на дневен ред за ръководителите. 

Следващият етап от създаването на дигитална стратегия 

Какво трябва да бъде различно при дигиталната стратегия? Това е първият въпрос, 

който трябва да се постави от ръководните кадри. Повтарянето на нещо, което в 

миналото е работило добре, в никакъв случай не гарантира успех. Затова е важно да се 

избере конкретна посока за дигиталната стратегия. На най-основно ниво има два 

варианта. 

Първият вариант е да се разшири дигитализацията, като се приложи досегашния модел 

за въвеждане на технологии към нови бизнес процеси и функции. Това е пътят за 

автоматизация и интеграция, който вече веднъж е извървян чрез IT стратегията. 

Започвайки с ресурсното планиране, стратегията се повтаря за управлението на връзките 

с клиенти, доставките, продажбите, развитието на нови продукти и други операции. 

Други примери за стратегии по прилагането на нови технологии към съществуващи 

дейности включват дигитализирането на финансовия мениджмънт и управлението на 

човешки ресурси чрез специално създаден бизнес софтуер. 

Трансформацията на дейността, а оттам и на бизнеса, е вторият вариант за дигитална 

стратегия. Това бе обещанието на първото поколение дигитални стратегии, но много 

често стратезите се връщат към навиците от IT трансформацията пред лицето на 

организационни, управленски и други препятствия, налагани от традициите. Поемането 

на този път признава работата, която вече е свършена, но изисква и задаването на 

въпроса: дали дигиталната стратегия трябва да прилича на вече установената или може 

да бъде различна? Тук се изисква задълбочен отговор. 
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Човешката продуктивност е в основата на дигиталната трансформация. Тя води 

до създаването на специфична стойност, която от своя страна води до по-високи 

приходи. Алтернативите на дигитализацията могат да допринесат за по-голяма 

ефективност главно чрез намаляване на разходите, но ефектът им е краткотраен. В 

дългосрочен план те намаляват икономиите и забавят растежа. 

Дигитализацията на една дейност става просто поредната технология, когато не се 

променя това, което хората правят, по начин, който подобрява техните способности и 

спомага за постигането на набелязаните цели. Идеята не е просто да интегрирате една 

технология и да я разпрострете върху всички процеси във фирмата, тъй като                                                                                                                               

такъв подход не би бил ефективен.                                                                                                        

Дигиталните технологии предлагат повече от допълнителни кръгове на автоматизация. 

Важно е да се редуцира идеята за стратегия до нейната есенция. Стратегията като термин 

става прекалено сложна, натоварена и ограничаваща. Тя трябва да бъде опростена до 

нейните основни елементи. Стратегията включва определянето на посока, подреждането 

на ресурси в определен ред и поемането на задължения. 

Всяка технология с потенциал да донесе трансформация започва своя живот в изолация 

и дигиталните такива не са изключение от правилото. Мобилните приложения, 

облачните технологии и софтуера за управление на връзките с клиенти са само част от 

примерите.  

Цифровизиране на европейската промишленост 

Индустрията се развива чрез технологични нововъведения. Фигура 1 показва как 

се е развивала промишлеността през последните 250 години — от механизацията и 

парните машини през конвейерното производство до въвеждането на индустриални 

роботи и автоматизирани производства в началото на 70-те години на миналия век.  

Фигура 1. Фази на индустриалната революция 
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Четвъртата вълна на индустриалното развитие (често наричана „Индустрия 4.0“) 

обхваща всички видове отрасли и сектори на икономиката. Тя има потенциала да осигури 

на дружествата по-голям контрол върху техните продукти, например като увеличи 

възможностите им да адаптират продуктите към все по-индивидуализираните 

изисквания на клиентите. Този по-голям контрол потенциално обхваща целия жизнен 

цикъл на продукта — от идеята, дизайна и производството, през пласмента до крайния 

клиент, обслужването на клиентите след продажба, до рециклирането. 

Основа на тази четвърта индустриална революция е осигуряването в реално време 

на цялата важна информация за всички елементи на производството. Това може да 

предостави на дружествата възможност да адаптират и оптимизират своите процеси в 

съответствие с различни критерии, като например разходи, наличности и потребление на 

ресурси. Ето защо добрите равнища на широколентова свързаност са 

първостепенно важна предпоставка, за да може информацията да се движи в реално 

време и за да могат дружествата да се възползват от тази най-нова индустриална 

революция. 

На Фигура 2 са представени основните компоненти на Индустрия 4.0 — 

включително компютърни услуги в облак, големи информационни масиви, аналитични 

технологии, роботизирани системи и интернет на нещата. 

 

Фигура 2. Примери за отделните компоненти на Индустрия 4.0 
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Цифровата трансформация на промишлеността, т.е. цифровизацията, е нещо 

повече от придобиването на ново оборудване и системи за информационни технологии. 

Тя включва възможностите, които новите технологии предоставят за преосмисляне на 

всички аспекти на стопанския процес. За много предприятия в ЕС готовността за 

приемане на цифровата трансформация е основно условие за запазването на тяхната 

конкурентоспособност. Според оценки от някои изследвания, благодарение на 

цифровизирането на продуктите и услугите промишлеността в Европа ще увеличава 

приходите си с повече от 110 млрд. евро годишно. Според изследване на Европейска 

инвестиционна банка (ЕИБ), цифровизацията е свързана с подобряване на ефективността 

на предприятията в области като производителност на труда, управленски практики, 

иновации, растеж и по-високоплатени работни места. 

Предприятията в ЕС не използват пълноценно предимствата на съвременните 

технологии, за да осъществяват иновации, а възприемането на съвременни технологии 

от промишлеността е неравномерно между отраслите и между страните и регионите в 

ЕС. Наблюдават се също така големи различия и между големите дружества и малките и 

средни предприятия (МСП). Например, 54 % от големите предприятия са с висока степен 

на цифровизация, докато за МСП този дял е едва 17 %. 

Тъй като 99 % от предприятията в ЕС са МСП, особено важно е този сектор да 

бъде насърчен, за да поеме предизвикателствата на цифровизацията. Според изследване 

на ЕИБ, разходите за цифровизация на европейските МСП през 2018 г. са били около 57 

млрд. евро, което представлява 30 % от общите годишни разходи за информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) в Европа. 

 

 Политика и инициативи на ЕС, свързани с цифровизирането на промишлеността 

„Европа 2020“ е стратегията на ЕС за периода 2010—2020 г. Една от водещите 

инициативи на „Европа 2020“ е „Програма в областта на цифровите технологии за 

Европа“, която е насочена към осигуряването на устойчиви икономически и социални 

предимства от цифровия единен пазар. В този контекст през 2015 г. Европейската 

комисия постави началото на стратегия за цифров единен пазар в ЕС. 

Промишлеността е област, в която ролята на ЕС е ограничена до подпомагането 

на действията на държавите членки. Ето защо инициативата се основава по-скоро на 

„съобщение“ на Комисията, отколкото на регламент на ЕС. Целта на Комисията е да 

подкрепи държавите членки при разработването и изпълнението на техните собствени 

стратегии в областта на цифровизацията. Според Комисията опцията „съобщение“ ѝ дава 

възможност да се ангажира бързо с държавите членки и частния сектор, въпреки че то не 

ѝ предоставя регулаторни правомощия. С тази инициатива, която е част от 

незадължителните актове, се цели да се повиши конкурентоспособността на ЕС в 

областта на цифровите технологии и да се даде възможност на всяко предприятие в 

Европа, независимо от сектора, местоположението и големината му, да се възползва в 

пълна степен от цифровите иновации. 
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Стратегията на Комисията за подкрепа на цифровизирането на европейската 

промишленост е поставена на солидна основа и се подкрепя от държавите членки, но 

инициативата не е определила очакваните постижения, както и подходящи показатели и 

цели за резултатите. Това прави по-трудно вземането на информирани решения и по-

правилното насочване на действията от страна на държавите членки. 

 

Цифрово земеделие или цифрова трансформация на българското земеделие 

Ускорената цифровизация на българското земеделие и селски райони, 

включително и на публичната администрация в лицето на Министерство на земеделието, 

Държавен фонд „Земеделие“, областните и общински дирекции и служби, е необходим 

процес за намаляване на бюрократичната тежест, оптимизиране на процесите на 

производство, увеличаване на доходите и добивите на земеделските стопани, постигане 

на устойчива био-индустрия, поддържане на безопасността на храните в условия на 

увеличена индустриализация и нови неутвърдени технологии, драстично увеличение на 

конкурентоспособността и увеличеното търсене на българската продукция на единния 

Европейски и на световните пазари.  

Цифровизацията позволява на аграрната икономика да реализира високия си 

потенциал и да жъне същите успехи като високо-технологичните сфери на икономиката: 

увеличаване на продуктивността, добавяне на стойност, подобряване на качеството и 

безопасността, а с това и на доходите и качеството на живот, драстично намаляване на 

замърсяването до устойчиви нива, гъвкаво и бързо реагиране на пазарни тенденции.  

Следенето на условията за развитие на продукцията в реално време, прецизната 

борба с неприятелите, проследяването „от фермата до вилицата“, балансирането на 

потреблението и други нови технологии, облекчаване на административния товар, 

прецизното предсказване на етапи в развитието на реколтата – всичко това става 

възможно с прилагането на най-новите компютърни, роботизирани и изкуствен интелект 

технологии. Прогресът и достъпността на новите сензори, свързани чрез Интернет на 

Нещата (Internet of things - IoT), прецизната и свързана в Интернет и с геолокация 

механизация, Blockchain дистрибутирани компютърни платформи (Blockchain), системи 

за изкуствен интелект, обработващи големи масиви от данни (Big Data) в реално време, 

роботи, сателитни системи, дронове, повсеместен достъп до информация – това са 

новите инструменти на прогреса в аграрния бизнес.  

Тези нови и революционни технологии идват от много разнородни научни сфери 

и трябва да бъдат правилно насочени в посока успешно и високопроизводително 

българско селско стопанство. Именно това е целта на настоящата Стратегия за 

цифровизация на земеделието и селските райони в Република България, която се стреми 

да изложи необходимите действия и инструменти, нужни за правилното насочване на 

технологиите в полза на агробизнеса и развитието на селските райони. 
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 Стратегически документи и законодателство 

На европейско ниво приоритетите в областта на информационните и 

комуникационни технологии са очертани в Стратегията на Европейския съюз за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“. По-конкретно те са 

заложени в следните документи:  

1) Програма в областта на цифровите технологии в Европа1, приета през 2010 г.; 

2) Стратегията за цифров единен пазар2, приета през май 2015 г.; 

3) Към просперираща икономика, основана на данни3; 

4) Изграждане на основана на данни европейска икономика4. 

Независимо че тези стратегически документи обхващат всички сфери на 

Европейската индустрия, по отношение на земеделието подходът е малко по-различен. 

Причината е, че селското стопанство и селските райони могат да се възползват в по-

голяма степен от новите технологии и знания, особено от цифровите технологии, без 

това по никакъв начин да застраши функционалността на земеделските стопани. Поради 

това цифровизацията е заложена като основен междусекторен приоритет в Регламента 

на ЕК относно Стратегическите планове5 по Общата селскостопанска политика (ОСП). 

На база на този нормативен акт, държавите-членки ще финансират своето земеделие в 

периода 2023 - 2027 г. С него ЕК предлага да се укрепват връзките с политиката в 

областта на научните изследвания, като организацията на обмена на знания се поставя в 

центъра на модела за осъществяване на политиката. По същия начин акцентът върху 

цифровизацията позволява обвързването с Програмата на ЕС в областта на цифровите 

технологии. В чл.5 от Регламента за Стратегическите планове, където са посочени трите 

общи цели на ЕС се казва, че „тези цели следва да се допълват с междусекторната цел за 

модернизиране на сектора чрез стимулиране и споделяне на знанията, иновациите и 

цифровизацията в селското стопанство и селските райони и насърчаване на използването 

им в по-голяма степен”. В тази връзка, когато България изготвя своя Стратегически план 

и интервенциите в него, те ще трябва да бъдат разработени по начин, така че да 

подпомагат постигането на тези три цели, посредством създаването на едно модерно и 

цифровизирано селско стопанство. Основната институция на европейско ниво, 

отговорна за цифровизирането на земеделието и промотиране на иновациите, е 

Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и 

устойчивост (EIP-AGRI). 

По отношение на България стратегическите документи, на база на които се 

формира политическата рамка в областта на информационните и комуникационни 

технологии (ИКТ), вземат под внимание както развитието на европейската политическа 

рамка, очертано основно в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа и 

Стратегията за цифров единен пазар в Европа, така и основните национални и секторни 

 
1 https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_2.4.3.pdf  
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM:3102_3  
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0442&from=EN  
4 https://eur-lex.europa.eu/content/news/building_EU_data_economy.html?locale=bg  
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32021R2115  

https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_2.4.3.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM:3102_3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0442&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/content/news/building_EU_data_economy.html?locale=bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32021R2115
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стратегически планови и програмни документи, които адресират различни аспекти на 

развитието и използването на ИКТ в България. 

 Инвестиции в модернизация и технологии за прецизно земеделие  

От присъединяването на страната ни към Европейския съюз през 2007 г. до 2018 

г. само по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в 

България в инвестиции за модернизация на земеделските стопанства са вложени над 1 

милиард лева. В последните два програмни периода обаче инвестирането в цифрови 

решения не беше изведено като приоритет. Поради тази причина няма ясна информация 

дали и колко от така направените инвестиции включват цифровизация и технологии за 

прецизно земеделие. Възможно е като част от направените до момента инвестиции в 

модернизация на земеделските стопанства, да са включени и такъв тип цифрови 

решения, но поради липсата на индикатори, такива данни няма. Към настоящия момент, 

средствата само за инвестиции в цифрови решения и технологии за прецизно земеделие 

са от изключително частен характер и зависят от икономическите възможности на 

отделното земеделско стопанство или предприемач. Поради тази причина на национално 

ниво липсва цялостна информация за направените до момента инвестиции и 

достигнатото ниво на цифровизация и за наличните технологии за прецизно земеделие.  

 

 Цифрови мрежи и използване на програмни приложения в управлението на 

дейността и вземането на решения  

Към настоящия момент в България съществуват компании, които се занимават със 

създаването на програмни продукти и приложения, насочени към сектор земеделие. По-

голямата част от тях са насочени към конкретни клиенти и създават приложения според 

задания от самите тях. Дейностите по тези продукти са свързани най-вече с качването им 

на клиентски сървър, като те изпълняват основно действия, свързани с 

администрирането и организацията на базите данни на самите клиенти. Други решения 

са свързани с по-масови услуги от гледна точка на програмни решения за отделни звена 

и направления в държавната администрация. Съществуващи софтуерни компании се 

занимават със създаването на програмни уеб-базирани продукти и мобилни приложения 

за целите на визуализация на информация и различни слоеве от информация както във 

векторен, така и в растерен формат. Тези създадени продукти се предлагат на пазара като 

готови решения, например софтуер за управление на земеделско стопанството и 

автоматизирано попълване на декларации към регионалните земеделски служби. Други 

уеб-базирани приложения са свързани с проследяване на машини и земеделска техника 

посредством GPS приемници и визуализирането им чрез икони на компютър или 

мобилен телефон (т.нар. fleet-management системи). Целта на всички тези приложения 

(независимо дали са уеб-базирани или мобилни) е контрол на извършената работа и 

проследяване на дейностите в дадено стопанство. Част от тези цифрови решения 

използват сателитни изображения 

 



 

18 
 

 Визия 

Основната цел на цифровизирането на българското селско стопанство и 

свързаният с него земеделски бизнес е да го превърне във високо технологична, 

устойчива, високо продуктивна и атрактивна сфера от световната икономика, която не 

само подобрява условията на живот на земеделските стопани, но и на селските райони 

като цяло. Министерство на земеделието следва да бъде органът, който да координира и 

създаде средата и кадрите за осъществяване на тази визия. То трябва да създаде 

платформата от високи цифрови технологии, която в унисон да улеснява работата на 

фермите, да събира и обработва всички данни, необходими за осъществяването на 

повсеместно прецизно земеделие и животновъдство, и да има инструментите да следи и 

осигурява доверието в качеството и безопасността на българската хранителна 

продукция. Цифровата платформа на българското селско стопанство трябва да служи 

като основа за развитието и усъвършенстването на дейността на земеделските стопани и 

на услугите на администрацията към тях, позволявайки на всеки, дори нов фермер, да 

може да извлече максимална полза от цифровизацията.  

Цифровизацията на българското селско стопанство трябва да спомогне за 

постигането на конкретни стратегически цели на национално ниво, като те следва да се 

обвържат с постигането на конкретни резултати, за да се постигне конкретен ефект.  

 

 Стратегически цели на цифровизацията в земеделието 

1) Повишаване на продуктивността и устойчивостта на земеделското производство;  

2) Подобряване на здравето на хората чрез производството на качествена храна;  

3) Опазване на околната среда и справяне с предизвикателствата с изменението на 

климата;  

4) Увеличаване/разширяване на присъствието на българските продукти на Единния 

европейски пазар и на световните пазари;  

5) Стимулиране на интереса и привличане на младите да развиват земеделие;  

 

Конкретни цели в земеделската дейност  

1) Повишаване на доходите на земеделските стопани;  

2) Намаляване на производствените разходи;  

3) Подобряване на проследяемостта и качеството на произведената продукция с 

оглед търсенето и изискванията на пазара/потребителите;  

4) Нови възможности за финансиране.  

 

Конкретни резултати на цифровизацията в земеделието 

1) Подобрен достъп до информация;  

2) Подобрен достъп до съветническа услуга;  

3) Подобрен достъп до пазари и дистрибуция на продукцията;  
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4) Подобрен достъп до финансиране и намаляване зависимостта от субсидиите по 

линия на ОСП;  

5) Значително ускоряване на административната дейност и намаляване на 

административния товар;  

6) Привличане на високо технологичен талант към земеделието;  

7) Ефективен контрол над качеството на продукцията; 

8) Ефективен контрол над въвеждането на нови култури.  

 

Очакван ефект от цифровизацията в земеделието 

1) По-високи продажни цени за продукцията на земеделските стопани и 

производство в обем, който да задоволи търсенето;  

2) По-добро управление на риска, включително и риска от природни бедствия;  

3) По-високи добиви;  

4) Намаляване на вредните последици от земеделието върху околната среда; 

 

 Инвестиции за модернизация и технологии за прецизно земеделие 

Въвеждането на автоматизация и роботизация на производството с използване на 

високопроизводителни машини и цифрови технологии е задължително условие, за да 

може един земеделски стопанин да произвежда по-качествена продукция и да 

организира работата в своето стопанство по-ефективно. 

Роботизацията и автоматизацията в земеделието е най-наложително да се внедри 

и увеличи в животновъдството поради факта, че тази инвестиция много бързо увеличава 

производителността на животновъдните стопанства. Например, предлагат се сензори за 

следене на оптималната плодовитост при кравите. Следенето на дъха на животните със 

сензори пък дава прецизна информация за актуалното им здравословно състояние. 

В различните производства в земеделието е необходимо да се предвидят 

необходимите инвестиции с цел да се изгради ефективно и по-добре работещо 

земеделско предприятие. 

• Зърнопроизводство – необходимо е да се инвестира най-вече в прецизна 

обработваща техника като машини и инвентари, поради необходимостта от 

качествена обработка на земята. Технологиите, които трябва да бъдат внедрени, 

са именно навигационни системи във всеки трактор, за да може да се обработват 

по-добре земеделските парцели и да няма некачествени обработки или пропуски 

при сеитбата, торенето, пръскането и т.н. От друга страна са необходими сериозни 

инвестиции в инвентар, свързани с необходимостта от въвеждане на прецизно 

земеделие. За да се провежда прецизно земеделие трябва инвентарът да бъде 

свързан с компютъра в машината и всяка част от инвентара да се контролира от 

компютър. Това се налага при провеждането на променлива норма на торене или 

пръскане. На базата на сателитни или дронови снимки се създават карти на 

предписание в зависимост от силните или слаби зони на развитие на полета. 
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Картата на предписание се вкарва в машината и тя изпълнява нормата на 

третиране на отделните зони. Друг вид технологии, които трябва да бъдат 

интегрирани при зърно-производството, е мобилно приложение за контрол на 

качеството на извършените обработки поради големите площи на обработка. 

 

• Плодове и зеленчуци – при стопанствата, занимаващи се с плодове и зеленчуци, 

е необходимо да се инвестира най-вече в машини за обработка и беритба на 

реколтата. Това се налага поради трудното намиране на работна ръка в 

земеделските райони. На пазара вече има сензори за следене на зрелостта на 

плодовете и зеленчуците, за постигане на оптимална беритба. Съществуват 

машини, които позволяват провеждане на почти автоматизирана беритба и те са 

напълно наложителни за провеждането на по-ефективно земеделие. 

Инвестирането в традиционни технологии като мрежи и нови технологии за борба 

с вредителите ще намали нуждата от пестициди. Това ще спести време и ресурси, 

като ще позволи спазването на все по- кратките срокове за подготовка на 

суровината за доставка. Необходими са също така инвестиции в складовите 

помещения, тъй като при тях се налага спазването на определени условия за 

съхранение на продукцията. При зеленчуците нещата стоят по същия начин, като 

са необходими инвестиции най-вече в модернизацията на машинния парк и 

складовете за съхранение. 

 

• Животновъдство – при животновъдството са необходими сериозни инвестиции 

най - вече в създаването на обори, отговарящи на изискванията за отглеждане на 

животни (крави, кози, овце). Освен това са необходими много сериозни 

инвестиции в създаването на условия като влага, температура и пространство с 

цел намаляване на стреса у животните. Поради актуалните проблеми с различни 

болести по животните, е необходимо внимание и спазване на всички регулации за 

отглеждането им. Съхранението на месото изисква сериозна материална база, 

която да бъде поддържана според изискванията. 

 

Дигитализацията на територията на МИГ – Берковица и Годеч 

В периода юли – септември 2022 г. е проведено анкетно проучване сред 

предварително идентифицирани заинтересованите страни от Възложителя на 

територията на МИГ – Берковица и Годеч. Получени са 50 бр. попълнени анкетни 

карти. Заинтересованите страни са жителите и предприемачите на териториите на 

Община Берковица и Община Годеч. Проучването е проведено под формата на анкетна 

карта. Въпросите в анкетните карти са насочени към следните заинтересовани страни, 

които се счита, че имат отношение към ускоряване на процеса на дигитализация на 

територията на МИГ и изграждане на устойчива среда, която да даде възможност за 

развитието на иновативно и интелигентно приложение за цялата местна общност, а 

именно: 

 

✓ Предприемачи (микро, малки и средни предприятия) 
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✓ Земеделски стопани 

✓ Представители на НПО 

✓ Представители на Община Берковица 

✓ Представители на Община Годеч 

 

Цел на проучването е установяване на нивото на дигитализация в различните сфери 

на бизнеса и местните институции на територията на МИГ-Берковица и Годеч.  

Предмет на проучването е: изследване върху използването и готовността за 

използване на ИКТ в бизнеса/институциите от гледна точка на необходимите нови 

умения на персонал, инвестиции, нововъзникващи технологии, въвеждането на 

цифрови решения и програми, киберсигурността и поверителността на данните и др. 

Основни задачи:  

- да се установят нивата на дигитализация в различните сфери на бизнеса и 

институциите на територията на МИГ-Берковица и Годеч; 

- да изследва готовността на местните предприемачи и институции за използване на 

информационните технологии и възможностите им за осъществяване на инвестиции 

свързани с придобиването на нови умения на персонала, нововъведения и технологии 

и др.; 

- да представи препоръки за внедряване на ИКТ в местната икономика и институции 

посредством възможностите за финансиране по мерките от СВОМР на МИГ, както и 

ползите от дигитализацията за развитие на територията. 

Очаквани резултати:  

- Изготвено проучване и анализ за нивото на дигитализация в различните сфери на 

бизнеса и местните институции на територията на МИГ-Берковица и Годеч;  

- Проучени нагласите и готовността на местните предприемачи за използване на 

информационните технологии и възможностите им инвестиции свързани с 

придобиването на нови умения на персонала, нововъведения и технологии и др.; 

- Набелязани препоръки за внедряване на ИКТ и възможностите за финансиране чрез 

мерките от СВОМР, както и ползите от дигитализацията за развитие на територията. 

 

 Анализ на резултати от проведено проучване на територията на МИГ – 

Берковица и Годеч 
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Участници в проучването 

 

В проучването са взели участие представители на всички заинтересовани страни на 

местно ниво, като най-голям процент от анкетираните са предприемачи /микро, малко 

или средно предприятие/ - 32% от анкетираните. 20% от анкетираните лица са 

земеделски производители, също 20% са представители на Община Годеч. 

Представителите на Община Берковица представляват 10 % от извадката. 

Неправителствените организации също формират 10% от извадката. 8% от 

анкетираните, участвали в изследването, не попадат в конкретно зададените категории 

заинтересовани лица – те са представители на ОСЗ Годеч, счетоводители, както и 

бъдещи малки предприемачи на територията на двете общини. 

 

Повече от половината анкетирани лица са запознати с процеса на дигитализация в 

бизнеса и услугите (58%), а 4% от анкетираните имат частична представа за процеса. 

38% от анкетираните лица не са запознати с дигитализацията. Повече от 1/3 от местното 

население има нужда от повече информираност по темата. 

Предприемач 
/микро,малко или 

средно 
предприятие/

32%

Земеделски 
производител

20%

Представител на 
община Берковица

10%

Представител на 
община Годеч

20%

Представител на 
НПО
10%

Друго 
8%

Вие сте:

Да, запознат/а съм
58%

Не, не съм 
запознат/а

38%

Донякъде
4%

Запознати ли сте с процеса на дигитализация в бизнеса и 
услугите?
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След запитване какво представлява дигитализацията в съзнанието на заинтересованите 

страни, те са посочили следните отговори: 

- Преминаване на информацията от аналогов носител в цифров модел – 44% от 

анкетираните си представят дигитализацията в сферата на бизнеса и институциите 

по този начин; 

- Разширен достъп до дадена информация за потребителите – 36% от анкетираните 

виждат достъпността до информация като основен процес от дигитализацията; 

- Автоматизация на процесите - 10%; 

- Не знам – 10% от анкетираните не са успели да посочат някои от зададените 

твърдения. 

 

На въпросът „Смятате ли, че дигитализирането на услугите би улеснило жителите 

и би подобрило качеството на живот на територията на МИГ - Берковица и 

Годеч?“, 88% от анкетираните заинтересовани страни са отговорили, че 

дигитализирането на услугите би улеснило жителите и би подобрило качеството на 

живот на територията на двете общини. 8% не смятат, че дигитализацията би допринесла 

44%

36%

10%

10%

Какво, според Вас, представлява дигитализацията в различните 
сфери на бизнеса и местните институции?

Преминаване на информацията 
от аналогов носител в цифров 
модел

Разширен достъп до дадена 
информация за потребителите

Автоматизация на процесите

Да
88%

Не
8%

Друго
4%

Смятате ли, че дигитализирането на услугите би улеснило 
жителите и би подобрило качеството на живот на територията на 

МИГ - Берковица и Годеч?
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положително. 4% от анкетираните не са сигурни дали модернизирането на услугите в 

дигитални би допринесло за територията или не. 

 

62 % от представителите на местен бизнес биха имали готовността за използване на ИКТ  

в бизнеса си, както и за инвестиции, свързани с придобиване на нови умения от страна 

на персонала, нововъведения и модернизиране на технологиите. 32 % нямат готовност за 

използване на ИКТ и инвестиране в това. 6% от анкетираните представители на местен 

бизнес имат частично намерение и не са сигурни дали биха били способни на това. 1/3 

от представителите на местен бизнес не са готови за тези промени, тъй като въвеждането 

на нови технологии в бизнеса изисква първоначална инвестиция и много нововъведения 

в процеса на работа и технологиите, а това в много случаи е непосилно за 

предприемачите на този етап или изисква външна подкрепа и финансиране. 

 

100% от анкетираните лица категорично смятат, че провеждането на информационни 

дни, обучения, семинари и др. за местната общност с цел запознаване с възможностите 

за  въвеждане и/или подобряване на дигитализацията в услугите и бизнеса е полезно и 

необходимо за тях. Този единодушен отговор от заинтересованите страни е добър 

показател и дава яснота относно нуждите на населението и важните дейности, които 

трябва да бъдат предприети по пътя на дигитализацията. 

Да
62%

Не
32%

Друго
6%

Като представител на местен бизнес, бихте ли имали 
готовността за използване на информационните технологии и 
да направите инвестиции, свързани с придобиването на нови 

умения на персонала, нововъведения и технологии и др.?

Да
100%

Смятате ли, че ще бъде необходимо и полезно провеждането 
на информационни дни, обучения, семинари и др. за местната 

общност с цел запознаване с възможностите за  въвеждане 
и/или подобряване на дигитализацията в услугите и бизнеса?

Да Не
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Въпросът „Какви според Вас са очакваните ползи от дигитализацията на бизнеса и 

услугите?“ беше зададен с възможност за избиране на повече от един отговор. Като 

основни очаквани ползи от дигитализацията на бизнеса и услугите, анкетираните лица 

са отбелязали подобряване на процесите на обслужване (60%) и намаляване на 

разходите и екологичния отпечатък (58%), следвани от повишаване на 

конкурентоспособността (46%). Тези три ползи се открояват като най-значими за 

местното население по посока въвеждане на дигитални услуги. 34 % смятат създаването 

на нови бизнес модели като основна полза, 32% - увеличаване на 

продажбите/печалбата, 30% - повишаване на достъпността, 24 % - подобряване на 

съхранението и анализа на данни. 

 

Въпросът „Кои са основните препятствия пред фирмите на местно ниво да 

използват повече дигитални технологии?“ беше зададен с възможност за избиране на 

повече от един отговор. Преобладаващата част от анкетираните (66%) отбелязват като 

основно препятствие пред фирмите да използват дигитални технологии недостатъчната 

квалификация на служителите, което отново потвърждава нуждата от обучения. 

46%

58%

60%

30%

24%

34%

32%

Повишаване на конкурентоспособността

Намаляване на разходите и на екологичния отпечатък

Подобряване на процесите на обслужване (бързина, …

Повишаване на достъпността

Подобряване на съхранението и анализа на данни

Създаване на нови бизнес модели (напр. услуги)

Увеличаване на продажбите/печалбата

Какви според Вас са очакваните ползи от дигитализацията 
на бизнеса и услугите?

66%

48%

42%

28%

12%

16%

НЕДОСТАТЪЧНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА 
СЛУЖИТЕЛИТЕ

РАЗМЕРА НА ИНВЕСТИЦИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА 
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

ЛИПСА НА ДОСТАТЪЧНО ИНФОРМАЦИЯ

НЕГАТИВНИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА

ЛИПСА НА ЯСНИ ПРИОРИТЕТИ/ДЕЙСТВИЯ ОТ 
СТРАНА НА РЪКОВОДСТВОТО

ФОКУС ВЪРХУ ДРУГИ ПРИОРИТЕТИ

Кои са основните препятствия пред фирмите на местно ниво да 
използват повече дигитални технологии?
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Следващите основни пречки се явяват размера на инвестицията за въвеждане на 

дигитализация (48%), както и липсата на достатъчно информация (42%). 

Негативните последствия от пандемията са основно препятствие според 28% от 

анкетираните. 16 % от заинтересованите страни в текущия момент са се фокусирали 

върху други приоритети, върху които да работят, а 12% смятат, че основно препятствие 

пред дигитализирането на технологиите се явява фактът, че ръководството няма ясни 

приоритети и не предприема конкретни действия. 

 

Според оценката на заинтересованите страни, участвали в проучването, нивото на 

дигитализация на услугите в местните институции е ниско (44%), следвано от средно 

(40%). 10 % от анкетираните смятат, че нивото на дигитализация в местните институции 

е много ниско. Само 6% от участвалите в проучването смятат, че нивото на 

дигитализация е високо. Нито един от анкетираните не е оценил нивото на 

дигитализация на местните институции като много високо. 

 

10%

44%
40%

6% 0%

1 – Много ниско 
ниво на 

дигитализация

2 – Ниско ниво на 
дигитализация

3 – Средно ниво на 
дигитализация

4 – Високо ниво на 
дигитализация

5 – Много високо 
ниво на 

дигитализация

По скалата от 1 (много ниско) до 5 (много високо), оценете 
нивото на дигитализация на услугите в местните институции

16%

36%

42%

6% 0%

1 – Много ниско 
ниво на 

дигитализация

2 – Ниско ниво на 
дигитализация

3 – Средно ниво на 
дигитализация

4 – Високо ниво на 
дигитализация

5 – Много високо 
ниво на 

дигитализация

По скалата от 1 (много ниско) до 5 (много високо), оценете 
нивото на дигитализация на местните бизнеси:
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42% от анкетираните са оценили нивото на дигитализация на местните бизнеси като 

средно. 36 % смятат, че нивото на дигитализация в бизнеса е ниско, а 16% - че то е много 

ниско. Само 6% от участвалите в проучването смятат, че нивото на дигитализация е 

високо. Нито един от анкетираните не е оценил нивото на дигитализация на местните 

бизнеси като много високо. 

Последният въпрос от анкетната карта „Моля, опишете Вашите идеи за въвеждане на 

дигитални технологии в бизнеса и местните институции“ беше зададен с 

възможност за отворен отговор, като част от анкетираните заинтересовани страни са 

отговорили и са дали следните идеи и предложения: 

- По-голяма информираност и запознаване на заинтересованите лица и бизнеса; 

- Създаване на мобилно приложение; 

- Определяне на ясни приоритети относно въвеждане на дигитални технологии; 

- Сериозна инвестиция в дигиталните технологии; 

- Повишаване квалификацията на служителите чрез периодични обучения; 

- Подаване и получаване на документи по електронен път; 

- Автоматизация на процесите; 

- Подобряване качеството на услугите; 

- Организация на бизнеса да осигури на служителите гъвкавост и свобода да работят 

от разстояние; 

- Опростяване и оптимизация на всички дейности; 

- Повишаване ефективността на служителите; 

- Подобряване на условията за въвеждане на иновации; 

- Създаване на дигитални менюта за заведенията за хранене; 

- Преминаване от хартия към дигитални източници; 

- Създаване на платформа за поръчка на храна за вкъщи; 

- Въвеждане на електронна търговия; 

- Нови технологии за дистанционна комуникация и срещи; 

- Платформа за директна продажба на земеделска продукция от производителя на 

крайния купувач. 

 

Препоръки за внедряване на ИКТ и възможностите за финансиране чрез мерките 

от СВОМР на територията на МИГ – Берковица и Годеч 

На база на проведеното проучване на територията на МИГ – Берковица и Годеч 

на тема „Дигитализацията – възможност или препятствие“, като основна препоръка може 

да се открои нуждата на заинтересованите страни от информираност, тъй като това 

трябва да бъде първата стъпка преди планиране и предприемане на действия в посока 

внедряване на ИКТ на територията. Местното население и бизнеси имат силна нужда от 

запознаване с възможностите и ползите от дигитализацията, както и конкретни примери 

и добри практики, които да ги насърчат да модернизират своето ежедневие и бизнес. 

Първоначален приоритет би трябвало да бъде провеждането на информационни 

кампании, семинари и обучения. Друг важен приоритет е търсенето на начини за 

финансиране на последващата модернизация в бизнеса и институциите. 
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Конкретни препоръки за подкрепа на дигитализацията: 

1. Да се използват добрите практики и други проекти и мрежи. Ако е необходимо, 

подходите да бъдат адаптирани, за да отговарят по-добре на условията в Община 

Берковица и Община Годеч;  

2. Бизнесът става все по-дигитален. Да се информират фирмите, особено МСП, за 

възможностите за усъвършенстване на тяхната стопанска дейност и повишаване 

на тяхната конкурентоспособност;  

3. Да се приемат съответни стратегии за цифровизация на регионално равнище. Да 

се насърчават фирмите, особено МСП, да приемат свои индивидуални стратегии 

и планове за цифровизация;  

4. Да се въведат нови цифрови решения и инструменти, особено за МСП, и да се 

демонстрира на други МСП как тези решения биха могли да освободят ресурсите 

и да намалят разходите;  

5. Освободените от цифровизацията ресурси да се реинвестират за модернизация, 

включително и в надграждане на цифровизацията;  

6. Паралелно с подобренията в инфраструктурата, да се въвеждат най-необходимите 

мерки за подкрепа, като семинари, обучение, консултации, услуги и помощни 

бюра;  

7. Да се подкрепи създаването на дигиталните приложения и платформи и да се 

осигурят достъпни, подходящи и особено приспособени за МСП в селските 

райони цифрови решения и продукти;  

8. Да се подкрепи развитието на иновативни ИКТ продукти и внедряването на 

дигитални инструменти; 

9. Да се гарантира наличието на подходящо финансиране за подпомагане на 

фирмите в усилията им за цифровизация;  

10. Да се включат местните институции и организации като основни организатори и 

проводници на мерките за цифровизация на бизнеса, като те самите бъдат 

информирани, обучавани и подкрепени с всички възможни средства за 

изпълняване на тези им функции;  

11. Да се намалят ненужните разпоредби и бюрократични процедури, без да се 

застрашава сигурността на комуникацията в мрежите;  

12. Да се изградят мрежи за подкрепа на бизнеса и платформи за сътрудничество 

между институциите и бизнеса за насърчаване на цифровизацията;  

13. Да се обръща внимание на социалните придобивки вследствие на 

цифровизацията, които имат и своето влияние върху развитието на бизнеса. 

 

Допълнително могат да бъдат създавани сайтове, представящи фирмите и 

осигуряващи тяхната интернационализация, както и цялостни системи за онлайн 

търговия. Всички тези възможности могат да бъдат отнесени към дигитализацията на 

бизнеса. Поради обема и многообразието на тези възможности за дигитализация, тук не 

е възможно те да бъдат разгледани изчерпателно. Всяка една идея може да бъде 

модифицирана според нуждите на конкретната територия и население. 
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Приложение №1 Анкетна карта 

АНКЕТНА КАРТА 

„Дигитализацията – възможност или препятствие“ 

 

Тази анкетна карта е изготвена във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено 

от общностите местно развитие по Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г. във 

връзка с изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. 

 

Уважаеми участници, 

Моля да отделите от Вашето време в подкрепа на това проучване, което цели 

установяване на нивото на дигитализация в различните сфери на бизнеса и местните 

институции на територията на МИГ - Берковица и Годеч, както и готовността за 

използването й. 

Моля, отбележете с  или  в квадратчето пред избрания от Вас отговор. 

1. Вие сте (моля отбележете само една от изброените възможности): 

 Предприемач /микро, малко или средно предприятие/ 

 Земеделски производител 

 Представител на община Берковица 

 Представител на община Годеч 

 Представител на НПО 

Друго (моля опишете)  

https://forbesbulgaria.com/2022/02/10/how-digitalization-can-make-us-more-competitive/
https://forbesbulgaria.com/2022/02/10/how-digitalization-can-make-us-more-competitive/
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2. Запознати ли сте с процеса на дигитализация в бизнеса и услугите? 

 

 Да, запознат/а съм 

 Не, не съм запознат/а 

 Друго………………………………………………………….……………… 

 

3. Какво, според Вас, представлява дигитализацията в различните сфери на 

бизнеса и местните институции? 

 

 Преминаване на информацията от аналогов носител в цифров модел 

 Разширен достъп до дадена информация за потребителите 

 Автоматизация на процесите 

 Не знам 

 Друго………………………………………………………….……………… 

 

4. Смятате ли, че дигитализирането на услугите би улеснило жителите и би 

подобрило качеството на живот на територията на МИГ - Берковица и 

Годеч? 

 

 Да 

 Не 

 Друго………………………………………………………….……………… 

 

5. Като представител на местен бизнес, бихте ли имали готовността за 

използване на информационните технологии и да направите инвестиции, 

свързани с придобиването на нови умения на персонала, нововъведения и 

технологии и др.? 

 

 Да 

 Не 

 Друго………………………………………………………….……………… 

 

6. Смятате ли, че ще бъде необходимо и полезно провеждането на 

информационни дни, обучения, семинари и др. за местната общност с цел 

запознаване с възможностите за  въвеждане и/или подобряване на 

дигитализацията в услугите и бизнеса? 

 

 Да 

 Не 

 Друго………………………………………………………….……………… 

 

7. Какви според Вас са очакваните ползи от дигитализацията на бизнеса и 

услугите? (възможен е повече от един отговор) 
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 Повишаване на конкурентоспособността 

 Намаляване на разходите и на екологичния отпечатък 

 Подобряване на процесите на обслужване (бързина, качество) 

 Повишаване на достъпността 

 Подобряване на съхранението и анализа на данни 

 Създаване на нови бизнес модели (напр. услуги) 

 Увеличаване на продажбите/печалбата 

 Друго………………………………………………………………………………… 

 

 

8. Кои са основните препятствия пред фирмите на местно ниво да използват 

повече дигитални технологии? (възможен е повече от един отговор) 

 

 Недостатъчна квалификация на служителите 

 Размера на инвестицията за въвеждане на дигитализация 

 Липса на достатъчно информация 

 Негативни последствия от пандемията 

 Липса на ясни приоритети/действия от страна на ръководството 

 Фокус върху други приоритети 

 Друго………………………………………………………………………………… 

 

 

9. По скалата от 1 (много ниско) до 5 (много високо), оценете нивото на 

дигитализация на услугите в местните институции: 

 1 – Много ниско ниво на дигитализация 

 2 – Ниско ниво на дигитализация 

 3 – Средно ниво на дигитализация 

 4 – Високо ниво на дигитализация 

 5 – Много високо ниво на дигитализация 

 

 

10. По скалата от 1 (много ниско) до 5 (много високо), оценете нивото на 

дигитализация на местните бизнеси: 

 1 – Много ниско ниво на дигитализация 

 2 – Ниско ниво на дигитализация 

 3 – Средно ниво на дигитализация 

 4 – Високо ниво на дигитализация 

 5 – Много високо ниво на дигитализация 

 

 

11. Моля, опишете Вашите идеи за въвеждане на дигитални технологии в 

бизнеса и местните институции: 

 

 

Благодаря Ви за отделеното време! 


