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Емпирично изследване на БИС в средните индустриални предприятия в 

Южен Централен район 

Ситуацията в страната през последните 10 години коренно се промени и 

изисква да се очертае актуалната картина на нивото на цифровизация на 

българските компании. Много фирми, независимо от техния размер, търсят ИТ 

решения, за да заменят остарелите наследени системи или за да интегрират и 

надградят съществуващия бизнес софтуер. 

В текущият документ е описана методологията и са представени 

резултатите, получени при емпирично изследване на приложението на бизнес 

интелигентни системи (БИС) в средните индустриални предприятия в Южен 

централен район (ЮЦР) – областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и 

Хасково. 

Поставените задачи пред изследването са следните: 

1. Да се очертае цялостна картина на приложението на бизнес 

интелигентност (БИ) в индустриалните малки и средни предприятия 

(МСП) в страната, като в проучването се включат както технологични, 

така и стратегически ориентирани въпроси; 

2. Да се определят ключовите аспекти на БИ според участниците в 

анкетата; 

3. Да се изяснят очакваните ефекти и ползи от БИС според индустриалния 

бизнес; 

4. Да се даде отговор на въпроса съществуват ли пречки и бариери пред 

автоматизацията на процеса на вземане на фирмени решения 

5. Да се установи съществува ли в изследваните компании 

организационна структура, отговаряща за интелигентния анализ на 

фирмените данни? 

6. До каква степен финансовият успех на средните индустриални фирми 

се дължи на автоматизираното вземане на управленски решения? 
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За провеждане на изследването е избран методът на електронното анкетно 

проучване. Анкетното проучване е реализирано сред средни индустриални 

компании от преработващата промишленост, с адрес на регистрация в Южна 

централна България. Регионът е предпочетен поради наличието на множество 

промишлени предприятия от различни сектори на икономиката и бързото му 

икономическо развитие. В района преобладават МСП, а преработвателната 

промишленост е водещ индустриален отрасъл. Анкетираните лица са управители, 

ИТ мениджъри, главни счетоводители или други служители, непосредствено 

ангажирани с анализа на фирмени данни.  

Анкетната карта съдържа 18 въпроса, разделени в три секции – обща 

характеристика на стопанската единица и основни финансово-счетоводни 

показатели, наличен бизнес софтуер и особености на процеса на вземане на 

решения. 

АНКЕТНА КАРТА 

Наименование на вашето предприятие (моля, посочете точното наименование според 

регистрацията на фирмата):  

1. Кое от изброените описва най-добре основните Ви служебни задължения? 

o ИТ роля 

o Бизнес роля 

o Бизнес роля/ИТ роля 

2. Как оценявате своята индивидуална компетентност в областта на БИ и анализа на данни? 

o Нямам опит 

o Начинаещ 

o Средно 

o Напреднал 

o Специалист 

3. Какви бизнес приложения са внедрявани във Вашата фирма? (възможни са няколко отговора) 

Бизнес приложение Преди 2008 г. 2008-2010 г. 2011-2013 г. 2014-2016 г. След 2016г. 

Система за 

управление на 

бизнес процесите 

(BPM) 

     

ERP система      

Система за 

управление на склад 

(WMS) 

     

CRM система      

БИ система      

Мобилно решение      

Софтуер за 

управление на 
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човешките ресурси 

(HRMS) 

Специализирано 

приложение 

     

Друг вид бизнес 

приложение 

     

4. Разполагате ли с екип (бизнес потребители, ИТ специалисти и анализатори на данни), натоварен 

с изготвяне и провеждане на БИ стратегията на фирмата? 

o Да 

o Не, но планираме да създадем в рамките на следващата година 

o Не, но имаме планове да създадем 

o Не планираме 

o Не знам 

5. Кои от посочените БИ инструменти ползвате или планирате да внедрите във фирмата в близко 

бъдеще? 

 Контролни табла и скоркарти 

 Съвместна работа и групово вземане на решения 

 Облачен БИ 

 БИ на самообслужване 

 Мобилен БИ 

 Data Mining 

 Склад за данни 

 Прогнозен анализ 

 Анализ на текстове и данни от социалните медии 

 In-memory анализ 

 Вграден БИ 

 Друго: ……………………………….. 

6. Импортирате ли данни от множество информационни системи в отделна база от данни за бизнес 

анализи? 

o Да 

o Не 

7. Колко често използвате БИ инструменти в работата си? 

o Всеки ден 

o Веднъж седмично 

o Два пъти седмично 

o Веднъж месечно 

o Веднъж на три месеца 

o Рядко 

8. Какъв процент от служителите във Вашата фирма имат достъп до БИ инструменти? 

o По-малко от 20% 

o 21-50% 

o 51-75% 

o Над 75% 

9. Какво е нивото на зрялост на приложението на БИ софтуер във Вашето предприятие?  

o Липсва зрялост - на практика не се прилага БИ софтуер 

o БИ се използва отскоро в отделни направления от дейността 

o БИ се прилага в няколко отдела с известна координация на употребата му 

o БИ се използва в цялата фирма по унифициран начин 

o БИ е съществен елемент в бизнес процесите 
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10. Кои са ползите от БИ във Вашето предприятие?  

Полза 
Напълно 

съгласен 
Съгласен 

Донякъде 

съгласен 

Не мога 

да 

преценя 

Отчасти 

несъгласен 
Несъгласен 

Напълно 

несъгласен 

Подобрено 

обслужване на 

клиентите, по-

високо качество 

на продуктите, 

понижение на 

цената, нови 

възможности за 

продажби 

       

Намаляване на 

производствените 

цени и разходите 

за дистрибуция, 

увеличаване на 

приходите и 

печалбата 

       

Подобряване на 

оперативната 

ефективност 

       

Вземането на 

решения се 

базира на факти 

       

Успешна 

реализация на 

фирмената 

стратегия 

       

        

11. Кои са най-често срещаните затруднения с БИ инструментите? 

 Изчакване на информация от другите служители 

 Сложност на механизма „Извличане, преобразуване и зареждане“ 

 Време за изпълнение на обработките 

 Изискват специално подготвен за целта екип 

 Трудни са за разбиране и боравене 

 Непознат интерфейс 

 Друго: ………………………… 

12. Кои са проблемите при реализацията на БИ проектите във Вашата фирма? 

Проблем 
Напълно 

съгласен 
Съгласен 

Донякъде 

съгласен 

Не мога 

да 

преценя 

Отчасти 

несъгласен 
Несъгласен 

Напълно 

несъгласен 

Неефективна 

връзка стратегия-

план-бюджет 

       

Липса на 

интеграция и 

консистентност 

между отделните 

инструменти 

       

Липса на 

консенсус при 

избора на 

конкретна БИ 

система 

       



5 
 

Недостатъчна 

ангажираност и 

поддръжка от 

страна на 

мениджърите/ 

собствениците 

       

Трудно се 

намират 

необходимите 

данни 

       

Сложност на 

задачата 

       

Твърде много 

информация 

       

Голям обем 

работа и 

значителни 

усилия 

       

Значителни 

разходи 

       

Продължителност 

на процеса 

       

Трудно се постига 

съгласие какво и 

как да се прави 

       

Страх и 

съпротива срещу 

промените 

       

13. Как ще се променят дейностите, свързани с БИ във Вашето предприятие в близко бъдеще? 

o Ще се увеличат значително 

o Ще нарастнат в известна степен 

o Ще останат същите 

o Ще намалеят в известна степен 

o Не мога да преценя 

 

Данни за предприятието 

Уважаеми респонденти, ние ценим поверителността на фирмените Ви данни. Отговорите на това 

проучване са конфиденциални и данните от изследването ще бъдат отчетени в обобщена форма. Вашата 

информация е защитена и ще бъде използвана изключително за научни цели. 

За да завършим проучването, е необходимо да получим някои основни статистически данни за 

Вашата фирма. 

14. Местоположение на предприятието (статистически район на седалището)? 

o Северозападен район 

o Северен централен район 

o Североизточен район 

o Югоизточен район 

o Югозападен район 

o Южен централен район 

15. Каква е основната икономическа дейност (код на дейността според КИД-2008)?  

16. Какъв е средносписъчният брой на персонала, зает с индустриална дейност към края на 2016 г.? 

o 0-9 

o 10-49 

o 50-249 

o Над 250 
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17. Какъв е годишният оборот от индустриална дейност през 2016 г.? 

o Под 97.5 млн. лв. 

o Над 97.5 млн. лв. 

18. Каква е балансовата стойност на активите, ангажирани с индустриална дейност в края на 2016 

г.?  

o Под 84 млн. лв. 

o Над 84 млн. лв. 

В проучването участват 103 средни предприятия от преработвателната 

промишленост от район Южна централна България от шест индустриални 

сектора (Производство на хранителни стоки, Производство на напитки, 

Производство на облекло, Производство на химически продукти, Производство 

на изделия от каучук и пластмаса, Производство на машини и оборудване, с общо 

и специално предназначение). Секторите са предпочетени, тъй като те са 

свързани с водещите икономически дейности в сектор „Преработваща 

промишленост“ по области на страната1.  

Разпределението на фирмите по сектори е посочено в Таблица 1, като в 

първата колона е указан кодът на сектора според националния класификатор 

КИД-2008. Проучването обхваща 42,2% от целевите предприятия (генералната 

съвкупност се състои от 244 предприятия), като участието е на принципа на 

доброволно отзовалите се респонденти2.  

Таблица 1. Разпределение по сектори на участниците в анкетното проучване 

КИД Икономическа дейност 
Участници 

(брой) 

Участници 

(%) 
Общо* 

10 Производство на хранителни стоки 42 50% 84 

11 Производство на напитки 2 25% 8 

14 Производство на облекло 30 32% 95 

20 Производство на химически продукти 4 36% 11 

22 Производство на изделия от каучук и пластмаса 15 56% 27 

28 Производство на машини и оборудване, с общо и 

специално предназначение 

10 53% 19 

 Общо: 103 42% 244 

Източник: НОИ и собствени изчисления 
*  Информацията в колона Общо е актуална към края на 2016 г. 

 
1 Симеонова-Ганева, Р., Ганев, К. (2011). Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП: 

Българските МСП в условията на криза (2009-2011). Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и 

средните предприятия, 154 с., с. 23. 
2 Klisarova-Belcheva, S., Yankova, T., Ilieva, G. 2019. BI or no BI? Presence and Future of BI in Small and 

Medium-sized Enterprises from South Central Bulgaria. In: Proc. of the 9th Balkan Conference in Informatics, 

ACM, Article No. 17. 
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В три сектора (производство на изделия от каучук и пластмаса, 

производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение и 

производство на хранителни стоки) са анкетирани над 50 процента от 

съществуващите през изследвания период фирми (съответно 56%, 53% и 50%). 

При производството на химически продукти, облекло и напитки са обхванати 

съответно 36%, 32% и 25% от предприятията. Следователно, можем да считаме, 

че извадката е представителна и изводите за генералната съвкупност по 

информацията от извадката са достоверни.  

Широкото представяне на различни сектори, участвали в анкетата, цели да 

очертае максимално обективна картина на приложението на модерен бизнес 

софтуер, очакванията и бариерите пред бизнеса по отношение на внедряването на 

технологиите за анализ на данни. 

Непосредствени участници в емпиричното изследване са представители на 

български компании и чуждестранни фирми, работещи в страната, на различни 

управленски нива и с различни служебни функции. Над 92% от респондентите са 

представители на мениджмънта или на изпълнителните нива (бизнес роля), което 

предполага познаване на бизнес процесите и софтуера в съответното 

предприятие. Под 4% от анкетираните са ИТ специалисти и също толкова са се 

определили като сътрудници с комбинирани функции (ИТ роля/бизнес роля) 

(Въпрос № 1).  

Резултатите от проучването недвусмислено показват, че бизнес 

интелигентността не е непозната концепция за фирмите в България. От 

анкетираните 21,4% отговарят, че са добре запознати с БИ 

(Напреднал/Специалист), а значителна част (43,7%) заявяват, че са наясно с 

концепцията (Средно ниво). Малцинство от 7,8% само частично разбират 

концепцията (Начинаещ) и само 11,7% от участниците признават, че нямат опит 

в областта на анализа на данни (Въпрос № 2). 

Най-разпространените програмни продукти са системите за управление на 

склад, софтуерът за управление на човешки ресурси и специализираните бизнес 

приложения (съответно 66%, 65% и 53,4%). Същевременно прави впечатление, 
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че само 20.4% от фирмите разполагат с ERP софтуер, в 11,7% от компаниите е 

внедрен БИ софтуер, а с мобилни приложения разполагат едва 2,9% от 

предприятията (Фигура 1). Получените резултати показват нарастване на броя на 

предприятията, които използват ERP със 7,4%, а броят на тези с БИ софтуер се е 

увеличил повече от два пъти спрямо данните от предходно изследване3. Във 

всички фирми е внедрен бизнес софтуер, като в 75 фирми (72,8%) са внедрени 

поне два програмни продукта. Анализът на отговорите показва, че предприятията 

все повече осъзнават потенциала на информационните системи за развитието на 

техния бизнес и последователно предприемат стъпки за внедряването му (Въпрос 

№ 3). 

 
Фигура 1. Бизнес софтуер в МСП 

Според отговорите на проучването, близо 2/3 (65%) от изследваните 

предприятия признават, че не планират да създадат екип, отговорен за БИ 

стратегията на фирмата. Само малка част от фирмите (11%) ще планират 

стратегическите си действия по отношение на БИ технологиите (имат план да 

създадат специален екип). Едва 10 на сто от компаниите в България имат 

дългосрочна стратегия за внедряване на БИ (Въпрос № 4). 

За 13 от участниците в проучването прогнозният анализ е най-често 

ползваният БИ инструмент. С ключово значение са още БИ на самообслужване (9 

анкетирани), мобилният БИ и инструментите за съвместна работа и групово 

 
3 Вж. Кръстева, Н., (2010). Малките и средни предприятия не използват ИТ потенциала. 

http://cio.bg/3118_malkite_i_sredni_firmi_u_nas_ne_opolzotvoryavat_potenciala_na_it 30.09.2019 г.. 

2.9%

4.9%

11.7%

11.7%

20.4%

35.0%

53.4%

65.0%

66.0%

Мобилно приложение

Софтуер за моделиране на бизнес процеси

CRM софтуер

БИС

ERP софуер

Друг бизнес софтуер

Специализиран софтуер

Софтуер за УЧР

Управление на складови запаси
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вземане на решения (с подкрепа от равен брой участници - по 8 анкетирани), 

складовете за данни (6 анкетирани), контролните табла и скоркартите и Data 

Mining (по 5 анкетирани) – Фигура 2(Въпрос № 5).  

 
Фигура 2. Предпочитани БИ инструменти 

Само 12% от компаниите интегрират данни от няколко информационни 

системи за целите на бизнес анализа (Въпрос № 6). Половината от анкетираните 

използват често БИ в работата си (40% всеки ден, 10% веднъж седмично). На една 

трета от респондентите, рядко се налагат да ползват БИ инструменти за 

изпълнение на служебните си задължения (Въпрос № 7). Малък е и процентът на 

служителите с достъп до БИ инструментите – в 95% от компаниите това са по-

малко от 50% от персонала (Въпрос № 8). Само в 20% от фирмите БИ софтуерът 

се прилага по систематичен и унифициран начин. В значителна част от 

компаниите (76,7%) не може да се говори за зрялост на приложението на БИ 

софтуер (Въпрос № 9). Едва 23,3% от фирмите планират в близко бъдеще 

увеличение на дейностите, свързани с внедряване на инструментариум за вземане 

на решения (Въпрос № 13). 

Ключовите ползи от БИ включват: П1 (Подобрено обслужване на 

клиентите, по-високо качество на продуктите, понижение на цената, нови 

възможности за продажби), П2 (Намаляване на производствените цени и 

разходите за дистрибуция, увеличаване на приходите и печалбата), П3 

(Подобряване на оперативната ефективност), П4 (Вземането на решения се базира 
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на факти) и П5 (Успешна реализация на фирмената стратегия). Респондентите са 

помолени да оценят тези ползи чрез седемстепенна ликертова скала от „Напълно 

несъгласен“ (съответстващо на стойност 1) до „Напълно съгласен“ 

(съответстващо на стойност 7) (Въпрос № 10). Някои от дескриптивните 

статистики на петте ключови ползи са посочени в Таблица 2. Група 1 от таблицата 

включва секторите от леката промишленост с кодове 10, 11 и 14 по КИД-2008, а 

група 2 обхваща секторите от тежката промишленост с кодове 20, 22 и 28. 

Таблица 2. Ползи от БИ по групи от индустриални сектори 

Ключови ползи 

Брой 

фирми 

Средно 

аритметично 

Стандартно 

отклонение 

1 2 1 2 1 2 

П1. Подобрено обслужване на клиентите, по-

високо качество на продуктите, понижение 

на цената, нови възможности за продажби 

74 29 4,61 5,14 1,00 1,25 

П2. Намаляване на производствените цени и 

разходите за дистрибуция, увеличаване на 

приходите и печалбата 

74 29 4,55 5,00 0,98 1,28 

П3. Подобряване на оперативната ефективност 74 29 4,57 5,38 1,03 1,27 

П4. Вземането на решения се базира на факти 74 29 4,51 5,24 1,04 1,30 

П5. Успешно се реализира фирмената 

стратегия 
74 29 4,51 5,07 0,98 1,22 

Средно: 4,55 5,17 1,01 1,26 

Таблица 2 показва, че фирмите оценяват ползите от внедряването на БИ. 

Средните стойности на фирмите от първата група сектори (производство на 

потребителски стоки) са по-малки от тези на втората група (производство на 

промишлени стоки). За да се провери хипотезата, че за секторите от първата група 

ползите от БИ по-малки, се използва методът за дисперсионен анализ ANOVA. За 

всяка от петте ползи в Таблица 3 са посочени резултатите от непараметричния 

тест на Levene (за проверка за равенство на дисперсиите) и резултатите от t-теста. 

Таблица 3. Сравнение на ползите по групи от индустриални сектори 

Ключови ползи Тест на Levene  
t-тест за равенство на 

средните 

 F Sig. p-value 
Разлика на 

средните 

П1. Подобрено обслужване на клиентите, по-

високо качество на продуктите, понижение 

на цената, нови възможности за продажби 

5,116 0,026 0,027 0,53 

П2. Намаляване на производствените цени и 

разходите за дистрибуция, увеличаване на 

приходите и печалбата 

6,683 0,011 0,061 0,45 

П3. Подобряване на оперативната 

ефективност 

4,321 0,040 0,001 0,81 
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П4. Вземането на решения се базира на 

факти 

10,336 0,002 0,004 0,73 

П5. Успешно се реализира фирмената 

стратегия 

8,125 0,005 0,018 0,56 

 

При alpha = 0,05 резултатите от тестовете на Levene (Sig. < 0,05) 

потвърждават равенството на дисперсиите по групи за всяка от петте ползи и ни 

дават основание да приложим t-тест за проверка на равенството на средните 

стойности по групи. Стойностите на p-value показват, че за всички изброени 

ползи, без втората, основната хипотеза за равенство на средните се отхвърля. 

Следователно разликата между средните оценки на двете групи е значима. 

Фирмите от тежката промишленост оценяват по-високо ползите от внедряването 

на БИ и са по-мотивирани да инвестират в БИ. Фирмите от леката промишленост 

разполагат с по-малко финанси и не оценяват достатъчно ефекта на БИ върху 

производителността. Общото в оценките на двете групи е относителният 

скептицизъм по втората полза (за нея няма основание да се отхвърли нулевата 

хипотеза за равенство на средните). Анкетираните имат ниски очаквания за тази 

полза и това важи и за двете групи. П2 (Намаляване на производствените цени и 

разходите за дистрибуция, увеличаване на приходите и печалбата) са функция от 

много фактори и въздействието на БИ върху тях не се възприема от анкетираните 

като решаващо. 

Таблица 4 визуализира резултатите от прилагането на метод ANOVA за 

оценките на петте ползи от БИ на двете групи. 

Таблица 4. ANOVA за ползите от БИ по групи от индустриални сектори 
Source of 

Variation 
SS df MS F P-value F crit 

Лека промишленост 

Between 

Groups 0,47 4 0,12 0,12 0,98 2,40 

Within Groups 371,05 365 1,02    

Total 371,52 369         

Тежка промишленост 

Between 

Groups 2,58 4 0,64 0,40 0,81 2,44 

Within Groups 223,45 140 1,59    

Total 226,03 144         
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Получените p-value са по-големи от alpha = 0,05 и няма основание за 

отхвърляне на нулевата хипотеза, т.е. за всяка група поотделно оценките на петте 

ползи са статистически неразличими. Представителите на леката и тежката 

промишленост оценяват по сходен начин всички изброени ползи, без да считат 

някоя от тях за по-значима. Все пак има разлика при подредбата, като за леката 

промишленост значимостта е следната: П1 ≻  П3 ≻ П2 ≻ П4 ≈ П5, докато при 

тежката промишленост е: П3 ≻ П4 ≻ П1 ≻ П5 ≻ П2. Въз основа на получените 

данни както най-ценни са идентифицирани П3 (Подобрена оперативна 

ефективност) и П1 (Подобрено обслужване на клиентите, по-високо качество на 

продуктите, понижение на цената, нови възможности за продажби) (Въпрос № 

10).  

Отговорите на въпроса за най-често срещаните затруднения с БИ 

инструментите са индикатор за недостатъчната подготовка на служителите в 

областта на технологиите за анализ на данни. Равен процент анкетирани (12%) 

посочват, че БИ инструментите са трудни за разбиране и боравене и изискват 

специално подготвен за целта екип. За 10% от интервюираните проблем е 

изчакването на информация от другите служители, а 9% се притесняват от 

непознатия за тях интерфейс. С появата на новото поколение БИ (self-service BI) 

част от споменатите проблеми ще бъдат лесно преодолени – всеки служител, без 

участието на ИТ отдел или предварителна подготовка, ще може сам да подготви 

необходимите справки и отчети (Въпрос № 11).  

Основните проблеми при внедряването и употребата на БИ са следните: Б1 

(Неефективна връзка стратегия-план-бюджет, Б2 (Липса на интеграция и 

консистентност между отделните инструменти), Б3 (Липса на консенсус при 

избора на конкретна БИ система), Б4 (Недостатъчна ангажираност и поддръжка 

от страна на мениджърите/собствениците), Б5 (Трудно се намират необходимите 

данни), Б6 (Сложност на задачата), Б7 (Твърде много информация), Б8 (Голям обем 

работа и значителни усилия), Б9 (Значителни разходи), Б10 (Продължителност на 

процеса), Б11 (Трудно се постига съгласие какво и как да се прави) и Б12 (Страх и 

съпротива срещу промените). Респондентите бяха помолени да оценят тези 
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бариери чрез седемстепенната ликертова скала от „Напълно съгласен“ 

(съответстващо на стойност 1) до „Напълно несъгласен“ (съответстващо на 

стойност 7) (Въпрос № 12).  

В таблица 5 българските компании оценяват дванадесетте трудности, 

свързани с внедряването на БИ, по различен начин в сравнение с компаниите, 

изследвани от Richards и др. (2011)4. Нивото на възприемане на бариерите в 

България е по-високо от това в Северна Америка и Източна Азия. Средната 

стойност на оценките на българските компании е 3,82, докато тази на 

чуждестранните компании е 5,25, т.е. според българските компании трудностите, 

съпътстващи внедряването на БИ, са по-значителни. Културните и 

икономическите различия между регионите и индустриите могат да обяснят 

някои от различията при възприемането на бариерите. 

Таблица 5. Анализ на бариерите по групи от индустриални сектори 

Бариери 

Брой 

фирми 
Ср. аритм. Ст. отклон. 

1 2 1 2 1 2 

Б1. Неефективна връзка стратегия-план-бюджет 74 29 3,92 4,00 0,90 1,44 

Б2. Липса на интеграция и консистентност между 

отделните инструменти 
74 29 4,04 3,90 0,93 1,08 

Б3. Липса на консенсус при избора на конкретна БИ 

система 
74 29 3,95 4,14 1,01 1,30 

Б4. Недостатъчна ангажираност и поддръжка от страна на 

мениджърите/собствениците 
74 29 4,01 4,69 1,04 1,23 

Б5. Трудно се намират необходимите данни 74 29 4,04 4,45 0,88 1,15 

Б6. Сложност на задачата 74 29 3,55 3,55 1,04 1,45 

Б7. Твърде много информация 74 29 3,64 3,93 0,96 1,49 

Б8. Голям обем работа и значителни усилия 74 29 3,59 3,55 0,95 1,45 

Б9. Значителни разходи 74 29 3,43 3,48 0,99 1,38 

Б10. Продължителност на процеса 74 29 3,49 3,48 1,00 1,18 

Б11. Трудно се постига съгласие какво и как да се прави 74 29 3,85 3,73 1,09 1,53 

Б12. Страх и съпротива срещу промените 74 29 3,73 3,52 0,97 1,24 

Средно: 3,77 3,87 0,98 1,33 

 

Различните стилове на управление могат да допринесат за разликата в 

бариерите, например, българските мениджъри разчитат повече на своето мнение 

и интуиция при обработката на информация, докато мениджърите в развитите 

страни разчитат повече на анализа на данни за вземане на решения. Това важи 

 
4 Вж. Richards, G., Yeoh, W., Wang, S., (2011). An empirical study of BI-based corporate performance 

management in North America and East Asia. In: Proceedings of the AMCIS 2011, paper 176 
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особено за българските мениджъри на МСП, които често нямат образователна 

степен по мениджмънт, а при висшите мениджъри тези знания може да са 

остарели поради възрастта или по исторически причини. Липсата на опит в 

използването на ИТ и бази от данни също допринася за разликата във 

възприемането на техническите бариери. За разлика от компаниите, които 

внедряват информационни системи преди десетилетия и понастоящем разполагат 

с богати бази данни и опит за работа с тях, компаниите в България нямат нито 

такива масиви от данни, нито знания и опит, на които да разчитат. 

Има разлики и в средните оценки на бариерите за двете групи компании, 

като за първата група оценката е по-малка (средната стойност е 3,77) от тази на 

втората група (средната стойност е 3,87). За да проверим хипотезата, че за първата 

група бариерите пред внедряването на БИ са същите като тези за втората група, 

отново ще се използва методът ANOVA. За всяка от бариерите в Таблица 6 са 

посочени резултатите от непараметричния тест на Levene (за проверка за 

равенство на дисперсиите) и резултатите от t-теста. 

Таблица 6. t-тест за разлика на средните при възприемането на бариерите 

Бариери 

Levene’s test 
t-test for equality of 

means 

F Sig. p-value 
Mean 

difference 

Б1. Неефективна връзка стратегия-план-бюджет 5,320 0,023 0,732 -0,08 

Б2. Липса на интеграция и консистентност между 

отделните инструменти 
9,998 0,002 0,500 -0,14 

Б3. Липса на консенсус при избора на конкретна БИ 

система 
4,855 0,030 0,426 0,19 

Б4. Недостатъчна ангажираност и поддръжка от страна 

на мениджърите/собствениците 
8,580 0,004 0,006 0,68 

Б5. Трудно се намират необходимите данни 8,368 0,005 0,057 0,41 

Б6. Сложност на задачата 2,599 0,110   

Б7. Твърде много информация 8,974 0,003 0,235 0,30 

Б8. Голям обем работа и значителни усилия 9,473 0,003 0,861 -0,04 

Б9. Значителни разходи 5,525 0,021 0,837 0,05 

Б10. Продължителност на процеса 5,200 0,025 0,987 -0,004 

Б11. Трудно се постига съгласие какво и как да се прави 10,030 0,002 0,638 -0,13 

Б12. Страх и съпротива срещу промените 8,129 0,005 0,359 -0,21 

 

Резултатите потвърждават еквивалентността на груповите дисперсии за 

единадесет от дванадесетте бариери и дават основание в тези случаи да се 

приложи t-тест. Стойностите на p-value показват, че за всички изброени бариери, 

с изключение на четвъртата, нулевата хипотеза за равенството на средната 
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стойност не се отхвърля. Следователно, разликата между средните оценки за 

двете групи е значителна само по отношение на четвъртата бариера. Компаниите 

от леката промишленост отдават по-малко значение на липсата на ангажираност 

и подкрепа от страна на мениджърите при внедряването на БИ. 

Фирмите от леката промишленост разполагат с по-малко финанси и не 

оценяват в достатъчна степен ефекта на БИ върху производителността. 

Относителният скептицизъм по отношение на втората полза (няма причина да се 

отхвърля нулевата хипотеза за равенството на средното ниво) е общият елемент 

при оценката на двете групи. Респондентите имат ниски очаквания за тази полза 

и това важи и за двете групи. Производствените разходи, разходите за 

дистрибуция, увеличаването на приходите и печалбите са функция на много 

фактори и въздействието на БИ върху тях не се възприема от респондентите като 

решаващо. 

Според получените резултати основните фактори, мотивиращи 

изследваните фирми да внедрят БИ не се различават съществено от тези, 

получени от Richards и др5. Докато при Richards най-съществено влияние има П5, 

то за българските условия П5 получава най-ниска оценка, а най-ценна е П3.  

Компаниите от леката промишленост са изправени пред повече трудности 

при възприемането и прилагането на БИ инструменти, тъй като техните 

мениджъри често нямат специализирано обучение по мениджмънт и подценяват 

ролята на автоматизиране на вземането на решения с БИС. Българският бизнес 

счита факторите Б9, Б10 и Б6 за най-сериозните пречки за интегрирането на БИ, 

докато компаниите от развитите страни възприемат Б7, Б4 и Б11 като най-

проблемни.  

Таблица 7. БИ и финансова ефективност (нетни приходи от продажби) 

БИ софтуер В Top 100* Извън Top 100 Общо В Top 100 (%) 

Наличен 21 5 26 80,8% 

Не наличен 36 41 77 46,8% 

Общо: 57 46 103 55,3% 

* Данните в колона „В Top 100“ са сортирани по нетни приходи от продажби 

 
5 Вж. Richards, G., Yeoh, W., Wang, S., (2011). An empirical study of BI-based corporate performance 

management in North America and East Asia. In: Proceedings of the AMCIS 2011, paper 176 



16 
 

Връзката между автоматизираното вземане на решения чрез БИ софтуер и 

финансовите резултати на средните индустриални компании е показана в 

Таблица 7 и Таблица 8 (по групи според нетните приходи от продажби). 

Таблица 8. БИ и финансова ефективност по индустриални сектори 

КИД 
Среден брой 

ПП 

Среден 

ранг 

Среден брой 

БИ продукти 

Среден ранг 

(БИ продукти) 

10 2,9 71 0,4 49 

11 2,5 89 0,0 89 

14 1,9 140 0,1 184 

20 4,0 30 1,5 26 

22 2,9 88 0,5 52 

28 3,4 60 1,2 64 

21 от 26 фирми (81%), внедрили БИ приложение, попадат в Топ 100 по 

нетни приходи от продажби за 2016 г. в ЮЦР. Следователно, за успешно 

развиващите се фирми е характерно внедряването на бизнес софтуер. В същото 

време значително по-малко са предприятията, които се развиват успешно без 

внедрен софтуер - само 46,8% от фирмите, неразполагащи с модерен софтуер, 

успяват да се изкачат до Топ 100 по нетни приходи от продажби.  

Разбивката по икономически сектори показва, че има съществена разлика 

в икономическата ефективност на компаниите, които са внедрили и използват БИ 

софтуер и останалите фирми. Компаниите от сектори 20 и 22 са най-успешни, 

докато компаниите от сектори 11 и 14 са най-изоставащи. 

 
Фигура 3. Увеличение на нетните приходи от продажби по групи 
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Фигура 3 показва връзката между икономическата активност (ос X), броя 

на използваните софтуерни продукти (ос Y) и увеличението на нетния доход (ос 

Z). Компаниите от отраслови сектори 10, 22 и 28, които използват 3-5 софтуерни 

продукта, демонстрират значително увеличение. Растежът е най-голям в сектор 

11 и вероятно се дължи на внедряването на нов софтуер (само един или два 

софтуерни продукта). 

За да се установи дали броят на внедрения от фирмите БИ софтуер дава 

отражение върху позицията в класирането им по доход е използван е 2-тестът за 

независимост. Статистиката 2
emp = 12,87 е пресметната въз основа на двумерното 

честотно разпределение (Таблица 9). При ниво на значимост  = 0,05 

статистиката 2
emp попада в дясната критична област на основната хипотеза, 

определена от 2
crit = 2(0,05; 6) = 12,59. Това потвърждава предположението, че 

съществува зависимост между използването на БИ софтуер и ранга по доходност 

на фирмите. 

Таблица 9. Честотно разпределение на фирмите по броя БИ ПП и тяхната позиция в 

рейтинга по нетни приходи от продажби 

БИ ПП 

(брой) 

Първи 

квартил (1-50 

място) 

Втори квартил 

(51-100 място) 

Трети квартил 

(101-150 място) 

Четвърти 

квартил (151-

200 място) 

Общо 

0 18 18 24 17 77 

1 или 2 9 7 3 2 21 

3 4 1 0 0 5 

Общо: 31 26 27 18 103 

 

Таблица 10. Честотно разпределение на фирмите според броя ПП и тяхната позиция в 

рейтинга по нетни приходи от продажби 

ПП 

(брой) 

Първи 

квартил (1-50 

място) 

Втори квартил 

(51-100 място) 

Трети квартил 

(101-150 място) 

Четвърти 

квартил (151-

200 място) 

Общо 

1 2 4 7 15 28 

2 1 0 3 1 5 

3 17 18 17 1 53 

4 5 3 0 0 8 

5 1 1 0 2 4 

6 5 0 0 0 5 

Общо: 31 26 27 19 103 

Тестът за независимост е приложен за установяване наличието на връзка 

между броя на програмните продукти, с които работят фирмите, и позицията им 
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в класирането по доход. Честотното разпределение на отговорите от анкетите по 

двата признака могат да бъдат намерени в Таблица 10. 

Получените стойности за 2
emp = 60,53 и 2

crit = 2 (0,05; 15) = 25,00 

показват, че емпиричната стойност 2
emp попада в критичната област на основната 

хипотеза. Това доказва силно изразена зависимост между двата признака. 

За да се идентифицират хомогенни групи от предприятия е приложен 

йерархичният алгоритъм за клъстеризация с евклидово разстояние като мярка за 

близост. Клъстерният анализ се стартира при зададени четири клъстера. В 

резултат на анализа се получава следното разделение на предприятията: 

• Клъстер 1 обхваща 0,02 процента от предприятията и се характеризира с 

много висок фактор на приложение на софтуер за бизнес софтуер, висок 

нетен доход и висок растеж. Приемането на БИ тук също е високо. За 

съжаление ERP системите липсват. Предлагат се само отделни ERP 

модули. 

• Клъстер 2 обхваща 89 процента от всички компании и те имат нисък нетен 

доход, нисък растеж и липса на внедряване на БИ. Предприятията от този 

тип постигат по-добри резултати, прилагайки БИ решение. 

• Клъстер 3 включва 0,05 процента от компаниите. Бизнес софтуерът и 

факторите за възприемане на БИ, както и нетните приходи са високи. Тук 

обаче коефициентът на растеж е почти нулев. Стартирайки БИ решения, 

тези компании биха могли да подобрят финансовите си резултати. 

• Клъстер 4 се състои от четири предприятия, чиито фактори имат междинни 

стойности. Тези компании не използват БИС, поради което прилагането на 

БИ може да подобри финансовите им резултати (Таблица 11). 

Таблица 11. Резултати от клъстерния анализ – средно аритметично на 

факторните променливи по клъстери 

Клъстер # 1 2 3 4 

Брой елементи 2 92 5 4 

Net_Revenue_Plus_Minus 1 0,60 0 1 

Net_Income 0,92 0,52 0,86 0,55 

ERP 0 0,13 1 1 

CRM 1 0,01 1 1 

BI 1 0,05 1 0 



19 
 

Number_of_ISs 0,80 0,28 0,92 0,75 

Number_of_BI_ISs 0,67 0,07 1 0,67 

 

След това се използва метод Elbow, за да се определи оптималният брой 

клъстери. Графиката на „склона“ показва, че случаят с два клъстера е 

оптималният (Фигура 4 ). Поради тази причина са извлечени два клъстера. Новият 

клъстер 1 включва 77 фирми (74,8%), докато клъстер 2 се състои от 26 фирми. В 

този случай степента на приложение на БИ и ERP системи във втори клъстер е 

висока, а нетните приходи от продажби тук превишават значително тези, 

постигнати от предприятията в първи клъстер. Детайлна информация за състава 

на двата клъстера и техните характеристики е визуализирана на Фигура 5, 6 и 7. 

  

Фигура 4. Оценка на ефективността на решението с четири клъстера – Elbow метод 

 

Фигура 5. Резултати от клъстерния анализ (метод Two Step Clusterisation) 

 

Фигура 6. Значимост на независимите променливи (метод Two Step Clusterization) 
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По отношение на дигиталната 

трансформация може да се заключи, 

че компаниите в България са на 

различни етапи на внедряване на 

иновативен бизнес софтуер. Като 

цяло МСП са предприели или 

предприемат стъпки в тази насока, 

но повечето от тях са все още в 

начален етап. 

Настоящото проучване 

показва, че има много пречки и 

бариери пред внедряването на БИ 

технологии. Някои от основните 

препятствия за българския бизнес 

са: липса на дигитална визия и 

стратегия, липса на обучени 

специалисти, липса на осведоменост 

за потенциалните ползи, 

надценяване на трудността при 

автоматизиране на бизнес 

процесите. 

 

 

Фигура 7. Характеристики на получените клъстери 

 (метод Two Step Clusterization) 

 

ИЗВОДИ  

Анализът на събраните в хода на емпиричното проучване данни води до 

следните изводи: 

1. Налице е статистически значима зависимост между автоматизираното 

вземане на управленски решения и нетните приходи от продажби на 
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анкетираните фирми. Средната стойност на анализирания финансов 

показател е по-висока за предприятията, които декларират, че са 

внедрили и прилагат в дейността си бизнес аналитичен софтуер. 

2. Във всички предприятия е внедрен бизнес софтуер, като в 73% от 

компаниите се използват поне два програмни продукта. Броят на 

предприятията с БИ софтуер се е увеличил повече от два пъти спрямо 

данните от предходно изследване, следователно индустриалните МСП 

осъзнават важността и потребността от софтуер за вземане на решения. 

Същевременно обаче, едва 10% от компаниите имат дългосрочна 

стратегия за внедряване на БИ. В условията на нарастваща конкуренция 

и динамична стопанска среда стратегическото планиране на БИ няма 

алтернатива. 

3. Малък е процентът на служителите с достъп до БИ инструментите – в 

95% от компаниите това са по-малко от 50% от персонала. На 1/3 от 

респондентите рядко се налагат да ползват БИ инструменти за 

изпълнение на служебните си задължения, т.е. фирмите не възприемат 

управленските решения като непрекъсната дейност.  

4. Само в 20% от фирмите БИ софтуерът се прилага по систематичен и 

унифициран начин. В значителна част от компаниите (77%) липсва 

зрялост на приложението на БИ софтуер. Индустриалните МСП могат 

и следва да разработят собствена методика за оценяване на 

ефективността на взетите управленски решения. 

 

НОВ ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ, 

УЛЕСНЯВАЩ ВЗЕМАНЕТО НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ 

За да се улесни процесът на автоматизирано вземане на решения, са 

създадени специализиран софтуер и цялостна методология за вземане на решения 

според потребностите и целите на конкретната фирма, като за по-кратко 

продуктът е наречен СИВРТРЧ.  

Информационната система реализира множество класически и модерни 

алгоритми за многокритериален анализ (SAW, VIKOR, COPRAS, TOPSIS и 
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EDAS), както и техни комбинации. Софтуерът интегрира гледните точки на група 

от експерти, като оценките се представят както с реални, така и с размити числа. 

Предимство на предложения програмен продукт е, че за разлика от други подобни 

продукти, той не залага на множество от многокритериални алгоритми. Друго 

важно предимство на софтуера е възможността за сравнение на резултатите от 

всички налични методи и използване на мета метод, който комбинира резултатите 

от предпочетените методи при подреждането на сравняваните алтернативи. 

Графичният потребителски интерфейс е интуитивен и позволява на потребителя 

лесно да описва проблемите (Фигура 8).  

 

Фигура 8. Общ изглед на СИВРТРЧ 

Софтуерният продукт притежава ръководство за работа, което включва и 

решения на примерни задачи, типични за дейността на МСП, и улеснява процеса 

на внедряване. Простотата на употребата на продукта и минималните софтуерни 

и хардуерни изисквания правят софтуера привлекателен дори за микро- и малките 

фирми. 

Сред предимствата на програмния продукт е и наличието на графична 

визуализация на получените резултатите (Фигура 9), което улеснява анализа на 

получените резултати.  
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Фигура 9. Резултати от СИВРТРЧ 

Друго важно предимство са включените интерактивни инструменти 

(Фигура 10) за бърза промяна на входните параметри и моментално 

преизчисление и визуализация на резултатите, което ускорява анализа на 

чувствителността. 

 

Фигура 10. Интерактивен модул за промяна на тегла 
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С ПП СИВРТРЧ са решени две многокритериални задачи и получените 

резултати са сравнени с резултатите, получени от други изследователи. 

Идентичността на генерираните наредби удостоверява валидността на решенията 

получени от софтуерния продукт.  

За оценка на потенциалната бизнес стойност, генерирана от приложението 

на ПП СИВРТРЧ в дейността на индустриалните МСП, е използвана 

съществуваща система от индикатори за фирмена конкурентоспособност. 

Анализът показа, че новият ПП има сериозен потенциал за положително 

въздействие както върху позиционните индикатори, характеризиращи текущото 

състояние на икономическия обект, така и върху кинетичните показатели, 

отчитащи динамиката на промените във времето.  

Прилагането на софтуерния инструмент за решаване на многокритериални 

задачи, свързани с дейността на индустриалните МСП, генерира многостранни 

ползи:  

• Способност за бърза реакция на ръководството, собствениците и 

служителите и следователно, бърза адаптация към промените и 

справяне с предизвикателствата в условията на динамична среда; 

• Развитие на умения за сътрудничество и съвместна работа на 

служителите, участващи в процеса на избор на предпочетените 

алтернативи; 

• Подобрено вземане на решения, като се минимизира влиянието на 

субективния фактор, и следователно, в крайна сметка, води до 

подобряване на конкурентоспособността на компанията. 

Проблемът за автоматизацията на вземането на фирмени решения 

представлява организационно-управленска иновация и процесна иновация и е 

особено актуален в условията на конкурентна стопанска среда. Софтуерът за 

бизнес анализ усъвършенства инструментариума на мениджмънта, осигурявайки 

пълноценен достъп до информационните ресурси чрез модерни методи и 

средства за обработка на данни.  


