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Как виждате развитието на информационните технологии в следващите 10 години?  
 

След 10 години очаквам градовете (включително София) да са умни и да 
автоматизират част от дейностите в ежедневието ни, което да позволи на хората 
да инвестират повече време в семействата си, добри каузи, разработки на 
иновативни решения и др. Разбира се, трябва много да се внимава да не се наруши 
личното пространство на всеки човек. Вземете за пример Китай, където вече е 
налице социална система, при която чрез камери и сензори в градовете се следи 
поведението в ежедневието на всеки гражданин, на база на което той се 
категоризира като „добър“ или „лош“. Това звучи доста плашещо. Надявам се след 10 
години инфраструктурата и в България да позволява автономното придвижване, 
като също така очаквам в даден момент голяма част от хората да започнат да се 
придвижват с дронове до работните си места. Смятам, че след 10 - 20 години хората 
ще са част от мрежата на умните градове, а умните роботи ще са част от мрежата 
на хората. Тук идва много важен въпрос – доколко хората ще допуснат новите 
технологии в ежедневието си, чисто от социална гледна точка. Смятам, че сме в 
процес на много сериозен преход. Също така мисля, че развитието на 
информационните технологии ще замени 80% от работните места на 
нискоквалифицираните кадри. Противник съм на твърдението, че това ще доведе до 
голяма безработица. Напротив, навлизането на технологиите затваря работни 
места, но едновременно отваря много други. Реално ще се наложи хората да станат 
по креативни и да се приспособят към новите възможности, които им се 
предоставят. Ще е необходимо да променим своя набор от знания и мисленето си 
като цяло. 

 
Росен Живков, управител на Абилитикс  
 
Абилитикс е софтуерна компания специализирана в следните технологии: Office 365, .NET Core 
& Chatbots. Техни клиенти са фирми като Coca-Cola HBC, LVMH и Виваком. Абилитикс е фирмата, 
която стои зад Silicon Valley Bulgaria – проект  за създаване на портал, представящ успехите на 
Българските ИТ фирми пред чуждестранни инвеститори и бизнес партньори.  За събитието 
научават от публикация в интернет, а цел на тяхното посещение на MWC e да създадат нови 
бизнес контакти, както и научат повече за промотирането на технологичните екосистеми. Ето и 
техните впечатления от събитието: 
 

„Доста държави бяха спонсорирали малки или по-големи щандове, на които бяха 
представени значими фирми – не само вече утвърдени компании/корпорации, но също 
и startup-и (такива). Холандия, Израел и Франция бяха доста интересни. Най-голяма 
група разбира се беше от Испания и специално отделения щанд за Каталуния. Освен 
тях, впечатление ми направи и щанда на представители на африканските държави, 
който беше спонсориран от телеком, насърчаващ иновациите. Имаше и група от 
Бразилия. 

 
Как виждате развитието на информационните технологии в следващите 10 години?  
 

Artificial Intelligence навсякъде. Съвсем скоро не ние ще учим как да ползваме ИТ 
системи, а те ще се учат да ни разбират по-добре. Customer service ще претърпи 
тотална трансформация с навлизането на Chatbots, и то много по-скоро от 10 
години. Същевременно подобни иновации ще направят много професии ненужни, 



хората ще трябва да се преквалифицират. Ние правим разработки в тази сфера, да 
се използва AI и в областта на Човешките Ресурси и обучението, за да се оптимизира 
процеса, по който хората усвояват знание и придобиват нови умения.  
 


