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Въведение

Изправени пред нови динамични бизнес модели и 

нарастваща конкуренция на своите пазари, много 

индустрии и компании понастоящем се сблъскват с 

необходимостта от цялостно преразглеждане на 

досегашните си стратегии. 

Дигитализацията играе ключова роля в този 

сценарий. Цифровите технологии и възможностите, 

които те създават, ще бъдат движещата сила за 

успеха в едно все по-дигитално бъдеще. Това важи 

както за компаниите, така и за националните 

икономики.

За да отговори на въпроса как българският бизнес 

се справя с предизвикателствата на дигиталната 

трансформация, Siemens организира мащабно 

онлайн проучване за нивото на цифровизация в 

България в партньорство с Германо-Българската 

индустриално-търговска камара (ГБИТК). 

Изследването се проведе от края на май до края 

на юни 2018 г., като в него се включиха мениджъри 

от различни нива от общо 76 компании, работещи 

в широк спектър от бизнес сектори – над 30. 

За да се очертае обхватна картина на степента 

на навлизане на дигитализацията в България, в 

проучването бяха включени както технологични, 

така и стратегически ориентирани въпроси. 

Резултатите илюстрират сложността на 

цифровата трансформация на бизнеса в 

България и предизвикателствата пред българскте 

фирми в техния дигитален преход.
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Цели на проучването

❖ Да даде отговор на въпроса кои аспекти на 

цифровизацията са ключови за участниците в 

проучването, кои тенденции те считат за особено важни в 

тяхната бизнес среда и дали виждат пречки и бариери, 

свързани с разработването и внедряването на нови

дигитални технологии;

❖ Да даде отговор на въпроса дали анкетираните 

компании вече са разработили всеобхватна дигитална 

стратегия и на какъв етап се намират по отношение на 

нейното внедряване;

❖Да очертаe ясна картина за нивото на дигитализация в 

България и очакванията на бизнеса по отношение на 

ефектите и въздействията на дигиталната 

трансформация на икономиката ни.

Въпросите в проучването обхващат широк кръг 

от теми, свързани с цифровизацията и нейното 

изключително значение за бъдещето на 

бизнеса. 

Проучването има 3 основни цели:
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Партньори

Siemens Bulgaria

Siemens България е част от Siemens AG – световен 

лидер в производството на иновативни и ефикасни 

решения в сферата на електрифи-кацията, 

автоматизацията и дигитализацията. Компанията е 

водещ доставчик на турбини с комбиниран цикъл за

производство на електроенергия и решения за пренос

на мощности, пионер в областта на

инфраструктурните решения, транспорта,

сградните технологии и софтуерните решения за

индустрията.

В България Siemens присъства вече 140 години, като

днес служителите й наброяват близо 500 души.

Германо-Българска индустриално-

търговска камара

Германо-Българската индустриално-търговска 

камара (ГБИТК) е официалната външно-

търговска камара и е основен партньор на 

представителите на германската икономика в 

България. Целта на ГБИТК е да създава 

платформа за контакти, партньорства и обмен 

на информация и бизнес ноу-хау между германски 

и български фирми, да открива нови 

възможности за успешен бизнес, както и да 

предоставя широк спектър от услуги, с които да 

отговори на очакванията на своите германски, 

български и международни членове и клиенти.
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Позиция/длъжност

В допитването се включиха представители на 

български компании и чуждестранни фирми, 

работещи в страната, от различни сектори, 

на различни управленски нива и с различни 

функции. 

Над 60 на сто от анкетираните са 

представители на висшия мениджмънт.

12 процента се определят като среден 

мениджмънт, а 14 на сто  - като оперативен 

мениджмънт.

Около 12 на сто са представителите на 

изпълнителните нива (служители), взели 

участие в проучването.

Основни параметри

76
компании

33
Индустрии/

бранша

среден мениджмънт

12%

62%
висш 
мениджмънт

служители

12%

оперативен 

мениджмънт

14%

17 
Въпроса
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0 2 4 6 8 10 12 14

Автомобилна индустрия

Аутсорсинг 

Друго

Енергетика, газ и възобновяеми източници

Измерв., отопл., вентилационно и ВиК оборудване

Изследователска и развойна дейност

Инженеринг на системи за автоматизация  

Информационни технологии и софтуер

Консултантски услуги

Машиностроене

Медицина и медицинска техника

Охранителни услуги 

Пощенски услуги, логистика и спедиция

Преработваща индустрия 

Пречиствателна индустрия

Производство

Ремонтни и монтажни дейности

Рециклиране

Селско стопанство и селскостопанска техника

Системи за сигурност  

Системи за сигурност и контрол

Строителство/Инфраструктура

Стъклопроизводство 

Транспорт

Туризъм, хотелиерство и ресторантьорство

Търговия на едро и дребно

Управление на сгради/Сграден мениджмънт

Химическа промишленост и фармация

Индустрии/браншове

11,8% 71,1 % 17,1 %
Големи компании 

(над500 служители)
Средни и малки 

предприятия (11-500 

служители)

Микрокомпании

(1-10 служители)

В проучването участват 76 компании, сред които 

клиенти, партньори и доставчици на Siemens 

България и членове на Германо-Българската 

индустриално-търговска камара.

Фирмите развиват бизнес в широк спектър от 

браншове и индустрии, включително производство, 

търговия, машиностроене, енергетика, IT, 

строителство и друго.

По-голямата част от компаниите, участвали в 

анкетата, могат да бъдат определени като средни 

и малки предприятия (11-500 служители), а около 

12% попадат в категорията големи компании с над 

500 служители.

Широкото представяне на различни браншове, 

участвали в анкетата, цели да даде максимално 

пълна картина на нивото на дигитализация, 

очакванията и предизвикателствата пред 

българския бизнес по отношение на внедряването на 

цифровите технологии.

Основни характеристики
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Българският бизнес полага усилия да бъде в крак с 

глобалните тенденции и развития в сферата на 

цифровата трансформация и възможностите, които 

тя предлага. 

Резултатите от проучването ясно показват, че 

дигитализацията съвсем не е непозната 

концепция за компаниите в България. Значителна 

част от анкетираните - 42,1% - заявяват, че са 

напълно наясно с концепцията, а  повече от 

половината отговарят, че са запознати/добре 

запознати с нея.

Ясно малцинство от участниците признават, че 

имат само частично разбиране за концепцията за 

дигитализация. Нито един от анкетираните не е 

заявил, че е напълно неосведомен за концепцията.

Концепция

Напълно наясно съм

Добре запознат

Запознат

Отчасти запознат

Не съм запознат

42,1%

31,6%

23,7%

2,6%

До каква степен сте запознати с концепцията за 
дигитализацията? (1 – не съм запознат; 5 – напълно запознат съм)
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Създаване на иновативна култура

Намаляване на разходите

Повишена ефективност на ресурсите

Подобрено качество

По-добро планиране и управление

Добавена стойност за клиента

Нови бизнес модели

По-бързо пускане на пазара

По-малък екологичен отпечатък

Подобрени процеси на обслужване

По-голяма прозрачност на бизнес 
процесите

Увеличаване на печалбата

Увеличаване на конкурентоспособността

Подобрено събиране и анализ на данни

Индивидуализиране на продуктите Огромен ефект

Значителен ефект

Малък ефект

Пренебрежимо
малък ефект

Никакъв ефект

Основни ползи
Какви ползи очаквате от дигитализацията? Какво 
конкретно въздействие ще има тя върху Вашия 
бизнес/компания? (възможен е повече от един отговор)
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Резултатите от проучването сочат, че българските 

компании имат ясна визия какви ползи могат да 

очакват от внедряването на дигиталните технологии.

Най-високи очаквания /значителен или огромен ефект/ 

възлагат те по отношение на оптимизацията на 

ресурсите (89%), подобреното планиране (89%), 

увеличаването на конкурентоспособността (89%) и 

подобреното събиране и анализ на данни (88%). 

Подобрено обслужване (86%), по-високо качество 

(79%), нови бизнес модели (76%) и прозрачност на 

бизнес процесите (76%) също са сред основните 

мотиви на бизнеса по пътя към дигиталната 

трансформация.

Най-ниски са очакванията по отношение на ефектите на 

дигитализацията върху увеличаването на печалбите и 

намаляването на екологичния отпечатък, където една 

значителна част от анкетираните заявяват, че не 

прогнозират особено въздействие. 



Колко важни според Вас са следните аспекти 
на дигитализацията?(възможен е повече от един отговор)

При анализирането на отговорите се откроява ясна картина 

кои аспекти на цифровизацията понастоящем са от основно  

значение за изследваните компании. 

Най-голяма част от запитаните  - 59% - цитират 

автоматизацията на производството и 

оптимизирането на ресурсите като най-важните аспекти, 

а за 55% на сто това е интеграцията на цифровите процеси.

Почти половината от анкетираните акцентират върху 

свързаността (51%) и подобреното взаимодействие с 

крайните клиенти (53%) и доставчиците (47%).

Развитието на нови бизнес модели и визуализацията се 

считат за ключов аспект на цифровизацията от 43% от 

участниците в проучването, докато 29 % подчертават 

повишената прозрачност на бизнес процесите и 

информацията за жизнения цикъл на продукта, събирана и 

анализирана с помощта на дигиталните технологии, като 

най-важни.

Основни аспекти 
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59%

59%

55%

53%

51%

47%

43%

43%

29%

29%

Автоматизация на производството

Оптимизация на ресурси

Напълно интегрирани дигитални процеси

Подобрено взаимодействие с клиентите

Свързани интерфейси

Подобрено взаимодействие с доставчици

Развитие на нови дигитални модели/услуги

Визуализации

Картографиране на бизнес 
процесите/прозрачност

Информация за жизнения цикъл на продуктите



Повече от половината от анкетираните смятат, че 

разработването и внедряването на "интелигентни" среди 

като умни градове и умни фабрики са най-важните тенденции 

на дигиталната трансформация. Около 51% от анкетираните 

подчертават значението на свързаността и на Интернета 

на нещата - свързването на хора, машини и продукти.

За 46% от участниците в проучването разработването и 

използването на мобилни приложения, които интегрират 

бизнес и производствени процеси или оптимизират услугите, 

също е от ключово значение.

Анализът на големи обеми от данни е с най-висок приоритет 

за 38% от всички участници в проучването. 26 на сто 

класифицират облачните изчисления като първостепенна 

тенденция. 

Блокчейн технологиите и киберфизичните системи събират 

най-малко подкрепа като едни от важните дигитални 

тенденции на настоящето и бъдещето.

Блокчейн технологии

Свързаност и Интернет на 
нещата

Киберфизични 
системи

Облачни изчисления

53%
Умни среди (умни 
градове, умни мрежи, 
умни фабрики)

Big/smart data & анализиМобилни приложения 
(мобилна интеграция на 
бизнес и производствени 
процеси и услуги)

Колко важни според Вас са следните тенденции на 
дигитализацията?(възможни са няколко отговора)

Основни тенденции

51%

38%

20%

13%

26%

46%
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Бихте ли казали, че вече разполагате с цялостна дигитална 

стратегия?

Повечето експерти са съгласни, че дигитализацията 

може да доведе до значителни преимущества само 

когато се основава на дългосрочна цифрова стратегия 

като част от обща бизнес стратегия, а не като 

поредица от некоординирани експерименти.

Според отговорите на проучването близо 2/3 от 

изследваните компании заявяват, че разполагат с 

цялостна (11,8%) или поне частична (53,9%) дигитална 

стратегия. Същевременно една трета от 

анкетираните признават, че нямат такава стратегия.

9 Да 41
(11,8 %)

26 Не

(34,2%)

Да, отчасти
(53,9%)

Какъв  времеви обхват  има Вашата дигитална стратегия (ако 

имате такава)?

1-5 години

6-10 години

над 10 години

7 8%

Резултатите от проучването показват още, че eдва 

5 на сто от компаниите в България имат 

дългосрочна цялостна дигитална стратегия, 

която надхвърля периода от 10 години.

По-голямата част от фирмите планират 

стратегически действията си по отношение на 

дигитализирането в краткосрочен и средносрочен 

план (1-5 или 6-10 години)

Стратегия

17 %
5 %
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34%

2%

5%

7%3%6%
5%

11%

3%

24%

Главен изп. директор/Упр.съвет

Главен финансов директор

Директор комуникации

Оперативен директор

Маркетинг директор

Директор по дигитализацията

Екип/комисия

Друг

Не зная

Няма такъв служител/отдел

Резултатите показват значителна централизация 

на процеса на вземане на решения по отношение на 

стратегията за дигитализация на компаниите.

При по-голяма част от анкетираните отговорност за 

разработването и прилагането на дигиталната 

стратегия носи топ мениджмънтът  в лицето на 

главния изпълнителен директор, главния финансов 

директор, главния оперативен директор или 

маркетинг директора (общо 54%) .

Близо 12 процента от запитаните заявяват, че имат 

директор по дигитализацията или съответно 

специален отдел/комисия, който се занимава с това.

Същевременно близо една четвърт от анкетираните 

посочват, че в тяхната компания няма такъв 

служител или отдел.

Стратегия
Има ли във Вашата компания служител/отдел, който носи 
централизирана отговорност по тези въпроси и взима 
решения? (възможен е повече от един отговор)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Може да се направи извод, че компаниите в България са 

на различни етапи от внедряване на дигиталните 

технологии в техните бизнес операции. Като цяло,  

фирмите у нас са предприели или предприемат стъпки в 

тази насока, като повечето от тях се намират все още  

в начална или междинна фаза (1-6).  

Една четвърт (25%) са посочили, че са в напреднал 

етап на внедряване (eтапи 7,8 и 9). Нито един от 

анкетираните не е дал отговор 10.

По скалата от 1 (в началото) до 10 (много напред) на какъв етап се 

намира Вашата компания по отношение на дигитализацията?

Внедряване

По отношение на инвестициите в дигитализацията 

съществена част от анкетираните компании (40%) 

планира да инвестира средно между 2 и 3 процента

от оборота си в такива технологии. 

Малко над 15 на сто са фирмите, които планират 

инвестиции в дигитални технологии в размер 7-10 

процента от оборота, а под 5 на сто са компаниите, 

които смятат да надхвърлят този процент.

Каква част от оборота на Вашата компания планирате да 

инвестирате през следващите 5 години за целите на 

дигитализацията?

20%

40%

21.50%

15.40%

4.60%

0  - 3  %

2  - 3  %

4  - 6  %

7 - 1 0  %

Н АД  1 0  %
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Анализът на отговорите показва, че българските  

компании все повече осъзнават потенциала на 

дигиталните технологии в подкрепа на техния 

бизнес и предприемат стъпки за внедряването 

им. 

Най-силно застъпените технологии са 

мобилните приложения и Интернета на 

нещата, където над една трета от  

анкетираните  (респективно 37% и 34%) са 

заявили, че са в относително напреднала или 

много напреднала фаза на внедряването им. 

Близки са резултатите и по отношение на 

облачните изчисления (30%).

Същевременно прави впечатление, че част от 

наличните технологии като блокчейн  и 

киберфизичните системи остават  до голяма 

степен извън обсега на интереса на бизнеса в 

България по отношение на потенциалното им 

внедряване.

0 10 20 30 40

Свързаност и/или Интернет на 
нещата

Big/Smart Data & разширени анализи

Киберфизични системи

Облачни изчисления

Блокчейн технологии

Мобилни приложения 

Умни "среди" (умни градове, умни 
мрежи, умни фабрики)

Напреднала  фаза/напълно интегрирана

Близо до финалната фаза

Работна фаза

Започнало внедряване

Начална фаза/планиране

Не се планира

Коя от следните технологии планирате да внедрите/сте 
внедрили?(възможен е повече от един отговор)

Внедряване

siemens.bg



Очаквате ли дигитализацията да намали броя на служителите във 

Вашата компания?

Като цяло българските компании не очакват 

съществено отражение върху броя на служителите 

заради внедряването на дигиталните технологии. 

Близо 2/3 не прогнозират промени. Равен е делът на 

анкетираните, които очакват движения във 

възходяща или низходяща посока по отношение на 

персонала заради дигитализацията на бизнеса.

По отношение на търсенето на нови кадри и умения 

анализът на отговорите показва, че компаниите в 

България търсят/ще търсят специалисти в 

технологични сфери като Индустрия 

4.0/автоматизация на производството (43,4%), 

разработване на мобилни приложения (32,9%) и 

анализ на големи обеми от данни (32,9%).

Същевременно прави впечатление, че не по-малък 

фокус се поставя върху стратегически компетенции, 

свързани с разработване и прилагане на нови бизнес 

стратегии, включително развитие на цифрови 

бизнес модели (40,8%) и дигитален маркетинг (46, 1%).

Пазар на труда

От какъв тип специалисти в сферата на дигитализацията смятате, 

че ще се нуждае Вашата компания през следващите години? 
(възможен е повече от един отговор)

Да,  броят им 

ще се увеличи

(18, 7 % )

Да,  броят им 

ще намалее

(18 ,7 %)

Без отговор
Не очаквам 

промяна

(62,7 %)

14 14

47 1
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43.4

32.9

10.5

40.8

7.8

22.3

32.9

46.1

31.5

Индустрия 4.0/автоматизация на производството 

Big/Smart data и разширени анализи

Симулации

Развитие на дигитални бизнес модели

Киберфизични системи

Облачни изчисления

Разработка и интеграция на мобилни приложения

Дигитален маркетинг

Концептуално планиране и внедряване



Пречки и трудности

Квалификацията на служителите е основна пречка за 

българския бизнес по отношение на  по-нататъшното 

внедряване на дигитални технологии и процеси. Това 

мнение се споделя от половината от анкетираните.

Близък (46,1%) е делът на хората, които виждат в 

размера на инвестициите друга съществена 

трудност към по-нататъшната дигитализация. 

Недостатъчната зрялост на технологиите и 

неясните икономически ползи също възпрепятстват 

компаниите в България в тяхната дигитална 

трансформация. 

Същевременно други или неясни приоритети са 

посочени от близо 40 на сто от анкетираните като 

препятствие пред внедряването на повече дигитални 

технологии и процеси.

Какво Ви пречи/би Ви попречило да използвате повече дигитални 
технологии и процеси във Вашата компания? (възможен е повече от един отговор)

50

22.4

15.8

31.6

46.1

13.2

23.7

6.6

14.5

27,6

Квалификацията на служителите

Сигурността на данните

Недостатъчна стандартизация и сертификация

Недостатъчна зрялост на технологиите

Размер на инвестициите

Липса на ясни приоритети от страна на 
ръководството

Неясни икономически ползи

Недостатъчен капацитет за записване и 
съхранение на данни

Регулаторната рамка

В момента имаме други приоритети
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5.20%

9.50%

10%

10%

10.40%

10.40%

12.60%

13%

19%

Възможност за сравняване и анализ на 
наличните данни

По-добро разбиране на методите за анализ и 
адаптиране на процесите

Проучване на икономическата осъществимост 
и подобрена прозрачност на разходите

Оценка на успехите и неуспехите досега

По-добро познаване на бъдещите пазарни 
изисквания и прогнози

Подобрена защита на данните

Яснота за дигитализацията като процес

По-мащабно включване на дигитализацията в 
корпоративната стратегия

По-нататъшно обучение на служителите

Какво би трябвало да направите или от какво се нуждаете, за да 

дадете тласък на внедряването на дигитални технологии във 

Вашата компания? (възможен е повече от един отговор)

Пречки и трудности

Кореспондирайки  си с отговорите на предишния въпрос, 

българският бизнес е на мнение, че е необходимо да се 

полагат допълнителни усилия за повишаване 

квалификацията на служителите, за да може да се 

ускори дигиталната транформация. 

Втората група от стъпки, които бизнесът смята за 

необходими, е свързана с включването на 

цифровизацията като стратегически приоритет на 

компанията (13 %).

Същевременно анкетираните фокусират вниманието и 

върху необходимостта от оценка и анализ по 

отношение на икономическите ефекти и процесите на 

дигитализацията.
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Обобщение

Въпреки че дигитализацията се превръща в 
задължителна част от бизнеса в България,  все 
още има да се извърви дълъг път

01

Дигитализацията е възприемана главно като 
начин за оптимизиране на ресурсите, 
процесите и взаимодействието

По-голяма част от компаниите в България виждат в 

дигитализацията начин да оптимизират използването на ресурси, 

да автоматизират производството си, да подобрят 

взаимодействието си с клиенти и доставчици, както и да 

интегрират процесите си. Същевременно бизнесът у нас няма 

високи очаквания за нарастване на печалбите и намаляване на 

екологичния отпечатък в резултат от цифровизацията.

02

Цифровизацията не означава загуба на 
работни места, но все повече ще се 
търсят дигитални компетенции

Бизнесът в България не очаква особени сътресения и загуба на 

работни места заради дигитализацията. Същевременно 

компаниите имат ясна визия от какъв тип кадри в тази сфера ще 

се нуждаят  през следващите години. Освен технологичните и 

инженерни специалисти, допълнителен фокус се поставя върху 

експерти със стратегически компетенции като разработване и 

прилагане на нови бизнес стратегии, включително развитие на 

цифрови бизнес модели и дигитален маркетинг.

03

Резултатите от проучването ясно показват, че цифровизацията не 

е непозната концепция за българските компании. Но въпреки че 

повечето компании в България осъзнават потенциала на 

цифровизацията за развитие и разрастване на техния бизнес, 

близо една трета от тях признават, че нямат цялостна дигитална 

стратегия. Самите стратегии, доколкото ги има, са по-скоро 

краткосрочни и средносрочни и централизирано управлявани.

Недостатъчната квалификация на 
служителите възпрепятства по-
нататъшната дигитална трансформация

04

Квалификацията на служителите и размерът на 

инвестициите са основни пречка за българския бизнес по 

отношение на  по-нататъшното внедряване на дигитални 

технологии и процеси. Това мнение се споделя от близо 

половината от анкетираните. В допълнение компаниите се 

обединяват около необходимостта от по-голяма 

прознозируемост и яснота по отношение на ефектите и 

процесите на дигитализацията.
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