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Анализът е направен на база на четири многопластови 
разреза, а именно: 

• Анализ на нивото на иновативност на МСП като предпоставка за оценка на 
възможностите им за дигитализация;

• Анализ на нагласата на бизнеса за дигитализирането на производствените 
процеси във връзка с Индустрия 4.0, въвеждането на дигитален маркетинг и 
дигитален обмен на информация с държавната и общинската администрация и 
с клиентите;

• Анализ на ефекта върху гражданите и бизнеса от дигитализацията на МСП с 
отчитане ролята на дигитализацията за намаляването на броя на работните 
места и изчезването на цели професии и приноса и за появата нови професии и 
придобиването на нови квалификации и  умения;

• Анализ на пречките и предизвикателствата на този процес от законодателен и 
институционален характер.



ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МПС

Анализ на нивото на иновативност на МСП като предпоставка за оценка на 
възможностите им за дигитализация;















Анализ на нагласата на бизнеса за дигитализирането на производствените 
процеси във връзка с Индустрия 4.0, въвеждането на дигитален маркетинг и 

дигитален обмен на информация с държавната или общинска 
администрация и с клиентите













ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Анализ на ефекта върху гражданите и бизнеса от дигитализацията на МСП с 
отчитане ролята на дигитализацията за намаляването на броя на работните 
места и изчезването на цели професии и приноса и за появата новис професии и 

придобиването на нови квалификации и  умения























Анализ на пречките и предизвикателствата на този процес от 
законодателен и институционален характер









Предложения за дигитализация на 
икономиката

• изменения в законодателство, за да отговорят на 
технологичния процес и новите правоотношения (напр. 
Закон за електронното управление, Закон за 
нормативните актове, Наредбата за  
административното обслужване и/или вътрешни 
заповеди на административните органи и др. 
нормативни актове, както и вътрешни заповеди на 
административните органи).

• минимум 4 направления: 
– Услуги/стоки
– процеси
– решения
– обмен на данни



Намаляване на административната 
тежест

• Всички документи, които се попълват от бизнеса и 
гражданите в комуникацията с централната и местна 
администрация да са достъпни в електронен формат.

• Да се създадат други възможности за комуникацията –
по-достъпни от ел. подписи, които не се притежават от 
всеки.

• При въвеждане на лични данни в портали, които се 
администрират от държавната администрация, да се 
създаде възможност за засекретяване на полетата.

• Автоматично изпращане на електронни съобщения до 
адресатите при подаване на документ в държавните 
структури за движението по него.



Приобщаване на МСП в политиките 
за дигитализация на икономиката

• Механизъм за изпращане на съобщения до 
МСП за предстоящи изменения в 
законодателството или за стартиране на 
процеса по приемане на нов закон.

• Въвеждане на електронни стандарти за 
проследимост – по подобие на тази за 
лекарствените продукти.

• Създаване на правна рамка, която е обвързана 
с изкуствения интелект и роботите – норми, 
уреждащи отговорностите.



Механизъм за информираност

• По-пълноценно използване на 
съществуващите платформи – www.strategy.bg

• Информационни кампании.

• Разработване на различни платформи – напр. 
приложението „гражданите“ – подават се 
сигнали по проблеми, възникнали в София и 
разпространението им в други градове.

• Администрацията да стане по-активен 
участник в социалните мрежи като Facebook, 
Twitter, LinkedIn и други.

http://www.strategy.bg/


Механизъм за обратна връзка

• На интернет сайтовете, администрирани от 
държавните органи да има специална част 
за изпращането на обратна връзка –
удовлетвореност – т.е. оценява се как 
работи администрацията. 

• Използването на платформи за проучвания 
– surveymonkey, googlesurvey, surveyplanet и 
др.



Механизъм за участие в 
формулирането на политики

• Обособяване на структура в съществуващите министерства или 
второстепенните бюджетни разпоредители, която ще бъде 
пряко ангажирана с политиките по дигитализация на 
икономиката.

• Формиране на постоянно действащ орган 
(Комисия/Съвет/Работна група) към Министерски съвет или 
към някое от министерства (напр. на образованието, 
икономиката или на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията), която ще изработи политики и приоритети за 
развитие на дигитализацията. 

• Обособяване на единна електронна платформа към някои от 
уеб страниците на министерствата или към портала за 
стратегически консултации (www.strategy.bg), в която бизнеса, 
неправителствените браншови организации, гражданите и 
структурите на гражданското общество могат да представят 
своите виждания/предложения за дигитализацията.

http://www.strategy.bg/


Механизъм за участие в 
формулирането на политики

• Подготовка на годишен отчет от страна на 
администрацията за изпълнените политики и 
приоритети в областта на дигитализацията.

• Провеждане на годишна анкета за изследване 
на гражданите и бизнеса относно тяхната 
оценка за развитието на дигитализацията. 
Резултатите от анкетата предлагаме да се 
ползват от различните държавни структури 
при подготовка на политиките и 
стратегическите документи.



Механизъм чрез проучване на 
добри практики от мрежата на 

Европалати
• Дигитализацията е важен фактор за успех на европейския 

бизнес, ето защо ЕВРОПАЛАТИ отделя специално внимание на 
темата. 

• Все пак за много компании интернет свързаността е 
недостатъчна, за да се възползват от нововъзникващите бизнес 
модели и тенденции. Киберсигурността остава проблем, 
особено за по-малките компании, които нямат такъв 
специализиран ИТ отдел. 



Механизъм чрез проучване на 
добри практики от мрежата на 

Европалати
Европалати препоръчва:
• Програми за обучение на МСП и техните служители 

за улесняване на цифровите технологии 
трансформация

• По-добро обединяване на ресурсите на компаниите 
и регионите в иновационните центрове, състоящи 
се от университети, изследователски центрове, 
инкубатори и др.

• Подкрепа на компаниите във връзка с 
нововъзникващите правни норми и изисквания, 
свързани с цифровата икономика, като Регламента 
за защита на личните данни и др.



Механизъм чрез проучване на 
добри практики от мрежата на 

Европалати
• ЕВРОПАЛАТИ работи и по-конкретни проекти за 

насърчаване на дигитализацията в МСП, сред които:
• “Digi-Pilot” - система за извършване на одит на 

фирма или палата, за нивото на нейната дигитална 
трансформация. След попълването на зададените 
от системата въпроси, тя генерира 
предложения/решения за извършването на 
конкретни стъпки за подобряване нивото на 
дигитализация.

• DigiChambers – платформа за издаване на 
електронни сертификати за произход и фактури, на 
фирми, които търгуват в международен план.



Механизъм чрез проучване на 
добри практики от мрежата на 

Европалати
• ЕВРОПАЛАТИ организира и различни събития, с цел 

насърчаване на дигитализацията на МСП, сред 
които:

• Академия за дигитални услуги на Европалати
/септември 2019, Сърбия/ - представя мерките на 
Европейския съюз за засилване на дигитализацията 
на малки и средни предприятия.

• Конференция: Ролята на ТПП в дигиталната 
трансформация на Западноевропейските 
икономики /септември 2018, Тирана/ -
представяне на добри практики от развитите 
европейски палати пред ТПП от Западните Балкани.



Олга Чугунска

Любомир Левичаров


