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I. ВЪВЕДЕНИЕ  

В световен план дигитализацията се наложи като актуална тема с въвеждането 

на термина „Индустрия 4.0“ през 2011 г. Терминът описва визията за дигитално 

обновяване на индустрията, като не само процесите и продуктите, но и бизнес моделите 

претърпяват цифрова трансформация. В резултат на това възникнаха много нови 

очаквания за по-нататъшното развитие на производствената индустрия- напр. за 

повишаване на производителността и гъвкавостта, оказване на подкрепа от изкуствен 

интелект, сътрудничество между човек и робот, променяна в изискванията за 

квалификация и възникване на нови длъжностни профили, автоматизиране на 

производството и потенциален риск за работните места. Така въздействието на 

дигитализацията върху индустрията стана предмет на националния и международния 

научен дискурс. 

Международният опит показва, че интелигентното производство се 

задвижва от появата и съзряването на множество технологии, включително: 

компютърно подпомаган дизайн (CAD) и инженеринг (CAE) с високопроизводителни 

изчисления; облачни изчисления; интернет на нещата; усъвършенствани сензорни 

технологии; 3D печат; индустриална роботика; анализ на данни; машинно самобучение; 

и безжична свързаност, която способства комуникацията между машините. 

Същевременно обаче е важно да се отбележе, че факторите, които най-много 

влияят/мотивират технологичните инвестиции в различните отрасли/браншове, 

не могат да се квалифицират като изключително специфични за сектора; напротив те са 

свързани с динамиката на производствените системи и стратегиите на предприятията, 

динамиката на разходите, стратегиите за излизане на пазара и бизнес/операционната 

среда. Ето защо може да се каже, че всички видове производствени предприятия 

извличат активи от внедряването на интернет на нещата в своето оборудването- 

комуникацията в работната среда се случва в реално време, откриват се неизправности 

в производствения процес, избягва се продължителен престой на машините и т.н. 

Емпирични данни от проучване сред американските предприятия потвърждава, че 

дигитализацията не е толкова зависима от отрасъла/бранша, колкото от големината на 

предприятията: дейността по автоматизация е функция от растящата големина на 

предприятията (по-големите предприятия са по-ангажирани с автоматизирането на 

своите процеси). Друго изследване сред американските компании също потвърждава, 

че голяма част от малките и средни предприятия не обмислят извършването на 
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инвестиции за интернет на нещата. Сред основните причини за това са посочени 

липсата на вътрешна експертиза и липсата на умения сред работната сила за справяне с 

дигиталните технологии. Международните анализи на предприятията са откроили и 

други фактори, които повлияват степента на технологично им обновление: обем и 

състав на продукцията (дигитализацията способства и бива търсена от производства, 

характеризиращи се с високи обеми от слабо различаващи се продукти); степен на 

усвояване на технологията по веригата за доставки (колкото по-фрагментирано и 

зависимо е производството от мрежа от доставчици, толкова по-голям ще е натиска 

дадено предприятие да последва дигитализацията на своите партньори); усвояване на 

бизнес модел, ориентиран към непрекъсната връзка с клиента (умното производство е 

ключово за трансформирането към новите бизнес модели); степен на регулиране на 

отрасъла/ бранша (там, където са наложени сериозни регулации по цялата линия на 

производство на продуктите, то умното производство е от съществена помощ за 

производителите); разходните пера на предприятията (технологиите помагат за 

съкращаване на редица разходи- вкл. за труд, за електро енергия и др.).  

В производствените предприятия терминът „дигитализация“ обхваща 

надграждането на производствените процеси, т.е. интегриране на роботика, модерна 

автоматизация и други цифрови технологии. В допълнение към класическата 

автоматизация на производството, започнала в началото на 70-те години на 20 век, 

дигитализацията включва интелигентни процеси, които позволяват на предприятията 

да управляват и контролират своята вътрешна производствена система, както и да 

участват във веригите за създаване на стойност. Така дигитализацията се отнася и до 

обвързването на сензорите със софтуера (т.нар. „Интернет на нещата“), което във 

фабриките се проявява чрез използването на сензори в производственото оборудване 

(като роботи, щампи, изпълнителни механизми, 3D принтери, машини с компютърно 

цифрово управление и др.). Като резултат се генерира поток от информация в реално 

време за производствения статус и състоянието на оборудването или продукта. С 

интернет на нещата устройствата по същество са обогатени с „вградени изчисления“, 

което им позволява да си взаимодействат и комуникират помежду си. По този начин се 

измерва всичко- от мощността, консумацията, износването, натоварването, капацитета 

до видимите работни условия като температура, влажност и електрическо снабдяване. 

Интернет на нещата ще поддържа не само системите за изпълнение на производството, 

но и системите за управление и контрол на складовете и системите за управление на 
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транспорта, разположени в цеховете и складовете. Интегрирането на информация от 

множество заводски машини и след това от други фабрики по производствената верига, 

ще предостави на предприятията данни в реално време за производствените процеси и 

ще ги подпомогне в процеса на взимане на по-добри оперативни и производствени 

решения. Сензорите играят ключова роля в създаването на информационните потоци, 

на които разчитат интелигентните производствени техники. През последното 

десетилетие разходите за такива сензори са спаднали многократно, докато броят на 

сензорите, доставени в световен мащаб, се е увеличил значително.  

Очакваното въздействие на дигитализацията върху производителността и 

създадената стойност в производството не произтича непременно от подмяната на 

съществуващи машини. Напротив, в много производства не е необходимо да се 

замества оборудването, а само да се снабди със сензори, които събират и предават 

данни. Така машините могат да се използват по-ефективно и продуктивно, а 

предприятията ще притежават необходимата информация за вземане на по-добри 

решения. По този начин, дори без да се изисква подмяна на машините, цифровите 

технологии ще дадат възможност за повишаване на производителността и за развитие 

на нови бизнес модели. 

Новите технологии в преработващата промишленост ще доведат до по-голямо 

търсене на широк набор от умения- вкл. технологични/ компютърни умения, цифрови 

умения, умения за програмиране на роботи/ автоматизация, работа с дигитални 

инструменти и технологии, умения за критично мислене. Изглежда, че промишлеността 

бързо се придвижва към бъдеще, където автоматизацията ще е вградена в различни 

функции, а на хората ще се налага да работят заедно с роботи и машини. 

Американски работодатели в сферата на производството например дават заявки 

за търсене на работници/служители с разширени компютърни умения. Така 

производствените работници могат да програмират за работа компютърно управлявана 

машина или да взаимодействат със специфични софтуерни продукти (напр. CAD, 

CAM).  

Научните среди идентифицират пет конкретни умения, чието търсене може 

съществено да се увеличи през следващите три години поради напредъка в 

автоматизацията и новите технологии: технологични/ компютърни умения, цифрови 

умения, умения за програмиране на роботи/ автоматизация, работа с инструменти и 

технологии, умения за критично мислене. 
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За да подпомогне визуализирането на променящите се умения и работни места, 

Deloitte представя серия от бъдещи работни профили в производството, които описват 

как биха изглеждали работните места в близкото бъдеще (напр. хоризонт 2025г.). 

Работните места са описани от гледната точка на самите работници и техните виждания 

за промените в работата, уменията и кариерния път, новите видове дигитални 

инструменти и типичната работна рутина. На базата на тези профили бизнес лидерите, 

работниците, учени и политиците могат да оформят своята визия и да инициират 

дебати за това, което следва да се промени, за да се случи технологичния напредък. 

Според доклада на Майкъл О‘Ханлън „Прогнозиране на промените във 

военните технологии 2020-2040г.)1 динамиката в дигиталните технологии, роботиката, 

изкуствения интелект и в киберсигурността ще влияе силно на военно промишления 

комплекс.. Други области на технологиите, като „насочените енергийни системи“, 

„хипер звездни ракети“ и някои видове съвременни материали, ще играят допълнителна 

роля в следващите десетилетия за много бърза военна трансформация. 

Очакваният технологичен пробив е организиран в четири категории. 

Първият е чрез Интернет на нещата (IoT), чрез различни видове сензори, които 

събират данни от значение за военните операции. Вторият включва компютърните и 

комуникационните системи и изкуствения интелект, които обработват и 

разпространяват тези данни. Трето, това са големи оръжейни платформи и 

съпътстващите ги ключови технологии- отново изкуствен интелект и роботика. 

Четвърто, са други видове оръжейни системи и технологии, които са относително нови 

и все още не са внедрени, а са на ниво прототипи. В рамките на тези четири по-общи 

области влизат: компютрите и комуникациите, кибернетичните възможности, 

"интернет на нещата", мрежови, квантови изчислителни платформи, изкуствени 

интелект и големи данни, наноматериали, 3Д принтер и др. Пълният набор от нови 

технологии във ВПК са различни видове: сензори: химически сензори; оптични, 

инфрачервени и ултравиолетови датчици, сонари, и сензори за движение на частиците 

(като сензори), компютърни комуникации, Интернет на нещата, лазерни 

комуникации, квантовите компютри, снаряди и нови платформи ракети, 

сателитите, химическо оръжие, лазери, биологични сензори, радарни и 

микровълнови сензори, магнитни детектори, радиокомуникации, изкуствен интелект и 

                                                           
1 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/09/FP_20181218_defense_advances_pt2.pdf 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/09/FP_20181218_defense_advances_pt2.pdf
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големи данни, роботика и автономни системи, експлозиви от ново поколение, 

двигатели с батерии и други.  

В анализа ще разгледаме както трендовете (световни и национални), 

свързани с новите технологии в икономическа дейност 25 „Производство на 

метални изделия, без машини и оборудване“, така и степента на развитие на 

българските предприятия и съществуващите потребности от общи/ специфични 

дигитални умения. 
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II. ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА В ИКОНОМИЧЕСКИ И 

СОЦИАЛЕН ПЛАН  

 

1. Динамика на основните макроикономически индикатори в България 

Брутен вътрешен продукт (БВП) за 2021 г. 

(предварителни данни на НСИ, 8 март 2022) 

 

Брутният вътрешен продукт (БВП) за 2021 г. се увеличава в реално изражение 

с 4.2% спрямо 2020 г. БВП за 2021 г., получен като сума от тримесечните данни, 

възлиза на 132 744 млн. лв. по текущи (пазарни) цени. Данните за БВП за 2021 г., 

определени по производствения метод на национално ниво са показани в Таблица 1.  

Брутната добавена стойност (БДС) за 2021 г. възлиза на 115 419 млн. лв. 

Реалният стойностен обем на показателя БДС е с 3.6% по-висок в сравнение с този, 

достигнат  

през 2020 г. Индустриалният сектор създава 26.5% от добавената стойност на 

икономиката, което e увеличение с 1.2 процентни пункта в сравнение с 2020 г. 

Секторът на услугите създава 69.2%, а аграрният сектор 4.3% от добавената стойност, 

при съответно 70.7 и 4.0% през 2020 г.  

Производителност на труда, заети лица и отработено време през 2021 г. 

(предварителни данни на НСИ, 8 март 2022) 

БВП за 2021 г. на един зает се увеличава реално с 4.0% в сравнение с 

предходната 2020 г. Заетите лица в икономиката са 3 458.4 хил., а общият брой 

отработени часове е 5 600.6 милиона. На едно заето лице се падат 38 383.1 лв. от 

текущия обем на БВП, като всеки зает създава средно 23.7 лв. БВП за един отработен 

час.  

Структурата на заетостта по икономически сектори през 2021 г. спрямо 2020 г. 

показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите, намаление на 

относителния дял в аграрния сектор и незначителни (пренебрежимо малки) промени на 

относителния дял в индустриалния сектор.  

Брутната добавена стойност (БДС) през 2021 г. възлиза на 115 419 млн. лв. 

Реалният стойностен обем на показателя е с 3.6% по-висок в сравнение с този, 

достигнат през 2020 г. През 2021 г. брутната добавена стойност средно на един зает се 

увеличава реално с 3.4%, а на един отработен човекочас се увеличава реално с 2.5%. По 
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предварителни данни за 2021 г. равнището на производителността на труда в 

индустриалния сектор е 34 906.8 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 

21.1 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда 

средно 35 469.5 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 21.6 лв. 

от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния 

сектор - 8 849.6 лв. БДС на един зает и 6.0 лв. за един отработен човекочас. 

Индустриалният сектор създава 26.5% от добавената стойност на икономиката, 

което e увеличение с 1.2 процентни пункта в сравнение с 2020 година. Секторът на 

услугите създава 69.2%, а аграрният сектор 4.3% от добавената стойност, при съответно 

70.7 и 4.0% през 2020 г. 

 

Брутен вътрешен продукт (БВП), производителност на труда, заети лица и 

отработено време през четвъртото тримесечие на 2021 г. 

(предварителни данни на НСИ, 8 март 2022) 

 

Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие 

на 2021 г. възлиза на 38 418 млн. лв. по текущи цени. През четвъртото тримесечие на 

2021 г. БВП на един зает се увеличава реално с 4.3% (или 4,7% за сезонно изгладени 

данни на БВП) в сравнение със същото тримесечие на предходната 2020 г. и и 

повишение от 1.0% (сезонно изгладените данни на БВП) спрямо третото тримесечие на 

2021 г.  

Заетите лица в икономиката са 3 348.7 хил., а общият брой отработени часове е 

1 396.1 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през четвъртото 

тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на 2020 г. показва увеличение на 

относителния дял в сектора на услугите и индустриалния сектор и намаление на 

относителния дял в аграрния сектор.  

На едно заето лице се падат 11 472.4 лв. от текущия обем на брутния вътрешен 

продукт, като всеки зает създава средно 27.5 лв. БВП за един отработен час.  

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност 

(БДС) през четвъртото тримесечие на 2021 г. възлиза на 34 139 млн. лв. по текущи 

цени.  
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Брутната добавена стойност средно на един зает през четвъртото тримесечие на 

2021 г. се увеличава реално с 4.9% в сравнение със същия период на предходната 

година, а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 3.4%.  

По предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2021 г. равнището на 

производителността на труда в индустриалния сектор е 10 494.5 лв. брутна добавена 

стойност средно на един зает и 25.1 лв. за един отработен човекочас. В сектора на 

услугите всеки зает произвежда средно 11 091.9 лв. като брутната добавена стойност, 

като за един отработен човекочас се създават средно 25.9 лв. от текущия обем на 

показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2 140.4 лв. 

като брутната добавена стойност на един зает и 5.8 лв. за един отработен човекочас. 
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Таблица 1. БВП за 2021 г. по производствен метод на национално ниво 

Икономически сектори и 

групировки по 

икономически дейности 

(КИД - 2008) 

Номен-

кла-

тура 

А10 

Брутна добавена стойност 

Текущи 

цени 

По цени на 

предходнат

а година 

По цени 

на 

2015 г.* 

Индекс на 

физич. 

обем** 

(предходната 

година = 100) 

2021*** 

Млн. 

лв. 
Млн. лв Млн. лв (%) 

Селско, горско и рибно 

стопанство 
A 4 950 4 464 4 441 106.1 

Добивна промишленост; 

преработваща 

промишленост; производство 

и разпределение на 

електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни 

горива; доставяне на води; 

канализа-ционни услуги, 

управление на отпадъци и 

възстановяване 

B_E 25 496 23 172 18 985 109.4 

Строителство F 5 084 4 713 3 096 92.2 

Търговия, ремонт на 

автомобили и мотоциклети; 

транспорт, складиране и 

пощи; хотелиерство и 

ресторантьорство 

G_I 23 852 21 719 17 199 97.5 

Създаване и разпространение 

на информация и творчески 

продукти; далекосъобщения 

J 9 265 9 152 7 010 106.3 
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Икономически сектори и 

групировки по 

икономически дейности 

(КИД - 2008) 

Номен-

кла-

тура 

А10 

Брутна добавена стойност 

Текущи 

цени 

По цени на 

предходнат

а година 

По цени 

на 

2015 г.* 

Индекс на 

физич. 

обем** 

(предходната 

година = 100) 

2021*** 

Млн. 

лв. 
Млн. лв Млн. лв (%) 

Финансови и застрахователни 

дейности 
K 6 435 6 268 6 546 107.7 

Операции с недвижими имоти L 10 776 10 682 9 803 104.7 

Професионални дейности и 

научни изследвания; 

администра-тивни и 

спомагателни дейности 

M_N 7 588 7 456 5 963 103.2 

Държавно управление; 

образование; хуманно здраве-

опазване и социална работа 

O_Q 19 722 17 924 12 460 103.3 

Култура, спорт и развлечения; 

други дейности; дейности на 

домакинства като 

работодатели; 

недиференцирани дейности на 

домакинства по производство 

на стоки и услуги за собствено 

потребление; дейности на 

екстериториални орган. и 

служби 

R_U 2 251 2 216 1 754 111.9 

Общо за икономиката 
А+...+

U 
115 419 107 766 87 140 103.6 
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Икономически сектори и 

групировки по 

икономически дейности 

(КИД - 2008) 

Номен-

кла-

тура 

А10 

Брутна добавена стойност 

Текущи 

цени 

По цени на 

предходнат

а година 

По цени 

на 

2015 г.* 

Индекс на 

физич. 

обем** 

(предходната 

година = 100) 

2021*** 

Млн. 

лв. 
Млн. лв Млн. лв (%) 

Корективи (Данъци минус 

субсидии върху продуктите)  
17 326 17 197 13 820 107.7 

Брутен вътрешен продукт 
 

132 744 124 962 100 956 104.2 

* Преизчислените агрегати не са адитивни; ** Индексите на обеми са изчислени въз 

основа на стойностите на съответния показател по цени на 2015; *** Предварителни 

данни, 08.03.2022 

Източник:НСИ 

 

Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, 

търговията на дребно и сектора на услугите 

 

През февруари 2022 г. общият показател на бизнес климата в страната е 19.1% и 

нарастнал с 1.4 пункта спрямо предходния месец (януари 2022 г.). На Фигура 1 е 

показано изменението на общия показател на бизнез климата за период от януари 

2020 г. до февруари 2022 г. Общият показател на бизнес климата е средна претеглена на 

четири отраслови показателя на бизнес климата – в промишлеността, строителството, 

търговията на дребно и сектора на услугите.  

Подобрение на показателя се наблюдава в промишлеността, търговията на 

дребно и сектора на услугите, а в строителството е регистрирано понижение. 

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се повишава с 2.7 пункта в 

резултат на оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за 

бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и прогнозите им за 

производствената активност през следващите три месеца остават благоприятни. 
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Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, ограничаващ 

развитието на бизнеса, посочен от 56.4% от предприятията. На заден план остават 

факторите „недостиг на работна сила“, „други“ и „недостатъчно търсене от страната“. 

Според последната анкета делът на мениджърите, които продължават да очакват 

продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца, е 

22.9%. 

 

Фиг. 1. Изменение на общия показател на бизнез климата за период от I (януари) 2020 

г. до II (февруари) 2022 г. 

 

Източник: НСИ 

 

В Таблица 2 и 3 са представени данни за бизнес тенденцииите в 

промишлеността, съответно за месец февруари 2022г (на база месечни данни) и за 

месец януари 2022 (на база тримесечни данни). 

 

Таблица 2. Наблюдение на бизнес тенденцииите в промишлеността  

за месец февруари 2022г. (месечни данни) 

Наименование на показателите      

Настоящо бизнес състояние  баланс 30.7 

Настояща производствена активност баланс -4.9 
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Общ показател на бизнес климата
за период I.2020 - II.2022
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Наименование на показателите      

Ниво на поръчките баланс -20.2 

Ниво на поръчките от чужбина  баланс -29.5 

Ниво на запаси от готова продукция баланс -0.3 

Очаквано бизнес състояние през следващите шест месеца баланс 12.7 

Очаквана производствена активност през следващите три 

месеца 
баланс 14.4 

Очаквания за продажните цени през следващите три месеца баланс 16.7 

Очаквания за движението на персонала през следващите 3 

мес. 
баланс 4.4 

Бизнес климат в промишлеността % 21.4 

Показател на доверие в промишлеността % -1.8 

Фактори, затрудняващи дейността на предприятията: 

Недостатъчно търсене от страната % 25.2 

Недостатъчно търсене от чужбина % 21.4 

Конкурентен внос % 7.7 

Недостиг на работна сила % 27.1 

Недостиг на материали и/или оборудване % 8.0 

Недостиг на енергия % 3.0 

Финансови проблеми % 7.7 

Слабости в икономическото законодателство % 16.0 

Несигурна икономическа среда % 56.4 

Други % 25.5 

Няма затруднения % 8.8 

Източник: НСИ 

 

Таблица 3. Наблюдение на бизнес тенденцииите в промишлеността  

за месец януари 2022г. (тримесечни данни) 

Наименование на показателите      
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Наименование на показателите      

Осигуреност на производството с поръчки  
брой 

месеци 
5.0 

Средно натоварване на мощностите в промишлеността  % 75.0 

Излишък от мощности в промишлеността  баланс -1.3 

Приток на нови поръчки през последните три месеца баланс 0.0 

Очаквания за износа през следващите три месеца баланс 5.8 

Конкурентна позиция на вътрешния пазар баланс -2.6 

Конкурентна позиция на пазара в страните от ЕС баланс -4.4 

Конкурентна позиция на пазара извън страните от ЕС баланс -8.5 

Източник: НСИ 

 

В Таблица 2 и 3 наблюденията на бизнес тенденцииите в промишлеността се 

извършват, като всеки месец се събира информация за мненията на предприемачите по 

отношение на състоянието и развитието на техния бизнес. Отговорите на въпросите, 

включени в анкетните карти са представени в тристепенна категорийна скала. 

Получените резултати са балансови стойности, които от своя страна се получават като 

разлика между позитивните и негативните варианти за отговор. Показателят за бизнес 

климата в промишлеността е средна геометрична на балансите на оценките за 

настоящата и за очакваната бизнес ситуация в предприятията. Отговорите на въпросите 

от анкетите са представени в тристепенна категорийна скала от типа: „увеличение”, 

„без промяна”, „намаление”. Балансите на мненията се изчисляват като разлика между 

относителните дялове на екстремните варианти на отговор. Част от показателите са 

числова оценка: осигуреност на производството с поръчки (бр. месеци), натоварване на 

мощностите (%). 

По предварителни данни на НСИ сезонно изгладеният индекс на промишленото 

производство през януари 2022 г. се увеличава с 1.9% в сравнение с декември 2021 г., 

докато през декември 2021 г. се увеличава с 0,7% в сравнение с ноември 2021 г. 

Календарно изгладеният индекс на промишленото производство през януари 2022 г. 

нараства с 16.5% спрямо съответния месец на 2021 г., докато през декември 2021 г. 

нараства с 14.3% спрямо съответния месец на 2020 г 
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На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно 

изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост с 53.6%, производството и 

разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 29.6%, и при преработващата 

промишленост - с 11.0%. Съществен ръст в преработващата промишленост спрямо 

съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството, 

некласифицирано другаде - с 81.9%, производството на компютърна и комуникационна 

техника, електронни и оптични продукти - с 28.9%. Най-голямо намаление е отчетено 

при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета с 8.1%, и 

производството на метални изделия, без машини и oборудване - с 5.3%.  

На фигура 2 са представени индекси на промишленото производство в КИД 25 

за период януари 2020 г. - януари 2022 г. (2015 г. =100) за сезонно неизгладени данни.  

През януари 2022 г. индексът на оборота в промишлеността е 185.6, а 

индексът на оборота в преработващата промишлеността е 143,0 при база 

2015 г.=100. На фигура 3 са представени индекси на оборота в промишлеността в 

КИД 25 за период януари 2020 г.- януари 2022 г. (2015 г. =100).  

По предварителни данни на НСИ общият индекс на цените на производител2 в 

промишлеността през януари 2022 г. се увеличава с 3.2% спрямо предходния месец 

декември 2021 г. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на 

електрическа и топлоенергия и газ с 5.0%, и в преработващата промишленост с 2.6%.  

Общият индекс на цените на производител през януари 2022 г. нараства с 32.6% 

в сравнение със същия месец на 2021 г. Ръст на цените е регистриран при 

производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 85.7%, в 

преработващата промишленост със 17.1% и в добивната промишленост 3.9%.  

 

 

 

 

                                                           
2 Индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените 

продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия. Те могат да се разглеждат като ранен 

измерител на инфлацията и да се използват за международни сравнения. Информация за изчисляване на 

индексите се получава от месечните изследвания на цените на производител на вътрешния и на 

международния пазар. За оценка на индексите се извършват наблюдения на базата на постоянна извадка 

от групи продукти, която е представителна за цялото производство. Индексите на цените на 

производител на вътрешния пазар се изчисляват на база 2015 г. чрез претегляне със структурата на 

оборота на промишлените предприятия на вътрешния пазар. 
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Фиг. 2. Индекси на промишленото производство в КИД 25 за период I (януари) 2020 – 

I* (януари) 2022 (2015 =100) за сезонно неизгладени данни  

 

Източник: НСИ 

 

Фиг. 3. Индекси на оборота в промишлеността в КИД 25 за период  

I (януари) 2020 – I* (януари) 2022 (2015г. =100)  

 

Източник: НСИ 
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Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2022 г. се 

увеличава с 3.4% спрямо предходния месец декември 2021 г. и с 42.0% в сравнение със 

същия месец януари на 2021 г. Регистриран е годишен ръст на цените с 19.1% в 

преработващата промишленост. Индексът на цените на производител на 

международния пазар през януари 2022 г. се увеличава с 2.9% спрямо предходния 

месец декември 2021 г., а спрямо съответния месец януари на 2021 г. увеличението е с 

18.5%.  

По данни на НСИ в България общият индекс на цени на производител в 

производството на метални изделия без машини и оборудване (КИД 25) е 120,60 през 

януари 2022 г (на база 2015 г.=100). В исторически план за периода от януари 2016 г. до 

януари 2022 г, индексът на цени на производител достига рекордно високо ниво от 

120,60 пункта през януари 2022 г.  

На фигури 4 и 5 са представени диаграми с исторически данни за индексите на 

цени на производител в КИД 25, съответно за период от февруари 2021 г. до януари 

2022 г. (12 месеца) и за период от януари 2016 г. до януари 2022 г.  

В Таблица 4 са посочени данни за индексите на цени на производител в КИД 25 

за няколко европейски държави по данни на Евростат и Тrading Еconomics. Данните са 

на база (2015 г.=100) като „последна“ е стойността на индекса в референтния месец, а 

„предишна“ е стойността на индекса в предхония месец за конкретната държава.  

 

Таблица 4. Данни за цени на производител в КИД 25 за няколко европейски държави 

Държави Последна Предишна 
Мерна единица 

(2015 г.=100) 

Референтен 

месец 

Белгия 149.40 151.40 пункта януари 2022 

Гърция 118.80 119.10 пункта януари 2022 

Чехия 117.80 117.90 пункта декември 2021 

Литва 109.70 108.20 пункта януари 2022 

Източник: tradingeconomics.com 
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Фиг. 4. Индекси на цени на производител в КИД 25 за период от II (февруари) 2021 г. 

до I (януари) 2022 г. 

 

Източник: НСИ 

 

Фиг. 5. Индекси на цени на производител в КИД 25 за период от I (януари) 2016 г. до I 

(януари) 2022 г.  

 

Източник: НСИ 

 

По данни на Евростат в КИД 25 са заети 65 хил.лица през 2020 г. В станите от 

ЕС (ЕС 27, 2020) общо има 3 610,6 хил. заети лица, като най-голям брой заети в 

дейността има в Германия (985,4 хил.лица или 27% от общо заетите в КИД 25 в ЕС 27), 

Италия (570,2 хил.лица или 16% в ЕС 27), Полша (335,3 хил.лица или 9% в ЕС 27), 

Франция (311,9 хил. лица или 8% в ЕС 27).  
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По данни на НСИ в страната заетостта в КИД 25 е около 50- 60 хиляди лица за 

периода 2014-2019 г. Съответно най-голям брой заети лица са отчетени през 2017 и 

2018 г. (над 60 хиляди лица). През 2018 и 2019 г. се обръща трендът на увеличаване 

броя на заетите, като на годишна база се наблюдава спад с над 800 заети (спрямо 

2017 г.) и над 2400 заети (спрямо 2018 г.). В Таблица 5 са показани абсолютните и 

относителните стойности за броя на заетите лица в посочния период. 

 

Таблица 5. Национална заетост в КИД 25 за периода 2014-2019 г.  

Показатели на заетостта  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Брой заети лица  53881 56333 58030 61030 60170 57697 

Изменение спрямо предходната 

година (абсолютна стойност) 

  2452 1697 3000 -860 -2473 

Изменение спрямо предходната 

година (коефициент) 

  104,6 103,0 105,2 98,6 95,9 

Източник: НСИ и собствени изчисления 

 

По данни на НСИ се отчита непрекъснат ръст в получаваната брутна годишна 

заплата за КИД 25 в периода 2015-2019 г. В Таблица 6 са посочени средната брутна 

годишна заплата (лв.) през периода 2014-2019 г. и нейното изменение на годишна база. 

Данните показват, че има значително нарастване на заплащането през 2015 г. (+10.5%), 

2016 г. (+15.1%) и 2017 г. (+14.3%), когато се наблюдава и ръст в заетостта. По-слабо 

нарастват заплатите през 2018 г. (+6.0%) и 2019 г. (+6.8%), като достигат месечни нива 

от 1048 лв. и 1119 лв.  

 

Таблица 6. Средна брутна годишна заплата в КИД 25 за периода 2014-2019 г. 

Показатели на брутната заплата  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Средна брутна годишна заплата (лв.) 8165 9021 10380 11860 12573 13423 

Средна брутна месечна заплата (лв.) 680 752 865 988 1048 1119 

Изменение спрямо предходната 

година (абсолютна стойност)   71 113 123 59 71 

Изменение спрямо предходната 

година (коефициент)   110,5 115,1 114,3 106,0 106,8 

Източник: НСИ и собствени изчисления 
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2. Микроикономически особености на отрасъла  

 

Компаниите по КИД 25 „Производство на метални изделия, без машини и 

оборудване, извършват различни производствени дейностти, които са класифицирани 

от Националния Статистически Институт (по КИД 2008). Класифицираните 

икономически дейности, включени в КИД 25 са посочени в Таблица 7. 

 

Таблица 7. Икономически дейности, включени в КИД 25 според НСИ (КИД 2008) 

Код Наименование на икономическа дейност 

25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 

25.1 Производство на метални изделия за строителството 

25.11 Производство на метални конструкции и части от тях 

25.12 Производство на метална дограма 

25.2 

Производство на котли за централно отопление и радиатори с 

неелектрическо загряване; производство на цистерни, резервоари и 

контейнери от метал 

25.21 
Производство на котли за централно отопление и радиатори с 

неелектрическо загряване 

25.29 Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал 

25.3 Производство на парни котли, без котли за централно отопление 

25.30 Производство на парни котли, без котли за централно отопление 

25.4 Производство на въоръжение и боеприпаси 

25.40 Производство на въоръжение и боеприпаси 

25.5 Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия 

25.50 Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия 

25.6 Друго металообработване 

25.61 Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал 

25.62 Механично обработване на метал 

25.7 Производство на кухненски прибори, инструменти и железария 
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25.71 Производство на кухненски прибори и ножарски изделия 

25.72 Производство на строителен и мебелен обков 

25.73 Производство на сечива и инструменти за ръчна работа 

25.9 Производство на други метални изделия 

25.91 Производство на варели и подобни съдове от стомана 

25.92 Производство на леки опаковки от метал 

25.93 Производство на изделия от тел, вериги и пружини 

25.94 Производство на свързващи елементи 

25.99 Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде 

Източник: НСИ 

 

По данни на Евростат за 2018 г. в Европа има 380 хил. предприятия в КИД 25, от 

които 3465 се намират в България (или близо 1%). Според тези данни близо в България 

78% от предприятията от тази икономическа дейност са малки предприятия (до 9 

човека). В Таблица 8 са посочени данни за броя и големината на предприятията в КИД 

25 за страните членки на ЕС през 2018 г. според Евростат. 

 

Таблица 8. Брой и разбивка по големина на предприятията в КИД 25 в ЕС за 2018г. 

Държави Общо до 9 10-19 20-49 50-249 над 250 

ЕС 27 (от 2020) 380 000 : 32 000 20 000 10 000 1 400 

Белгия 7 054 6 043 528 315 147 21 

България 3 465 2 687 324 263 173 18 

Чехия 47 710 44 997 1 129 919 574 91 

Дания 2 850 2 090 336 277 131 16 

Германия 42 742 26 900 8 125 4 351 2 864 502 

Естония 1 322 1 003 146 115 57 1 

Ирландия : : : : : : 

Гърция 7 919 7 449 275 132 56 7 

Испания 32 408 27 209 2 675 1 858 598 67 

Франция 18 350 13 921 2 074 1 494 719 142 



 

24 
 

Хърватия 3 245 2 657 279 193 100 16 

Италия 67 287 53 539 8 540 3 818 1 288 102 

Кипър 1 132 1 049 55 24 4 0 

Латвия 1 114 897 102 63 49 3 

Литва 2 034 1 718 141 98 71 6 

Люксембург 191 107 27 37 20 0 

Унгария 8 782 7 123 736 578 319 26 

Малта 375 339 21 10 5 0 

Нидерландия 12 406 10 673 770 620 320 23 

Австрия 3 791 2 704 418 402 220 47 

Полша 44 736 39 635 2 165 1 717 1 045 174 

Португалия 11 817 9 994 869 641 293 20 

Румъния 6 249 4 720 626 528 326 49 

Словения 4 491 3 843 325 210 102 11 

Словакия 31 517 30 692 301 310 191 23 

Финландия 4 349 3 432 430 339 134 14 

Швеция 9 044 7 624 698 457 231 34 

Източник: Eurostat, Structural business statistics, Annual enterprise statistics by size class for 

special aggregates of activities (NACE Rev. 2) 

 

Данните за НСИ за броя на предприятията за производство на метални изделия 

без машини и оборудване се различават от публикуваните от Евростат, поради 

наличието на разлики в методологията на отчитане на предприятията. Съответно 

националната статистика отчита наличието на 3389 предприятия в КИД 25 през 2018 г. 

На годишна база през 2019 г. се наблюдава лек спад от 35 предприятия, като дейност 

преустановяват 27 малки предприятия (до 49 човека) и 8 средни предприятия (50-249 

човека).  

Данните показават, че броят на предприятията варира през периода 2014-2019 г., 

но се задържа на ниво от над 3300 действащи такива. По-съществен годишен спад в 

отчетения брой е регистриран през 2015 г. и 2017 г. Икономическа активност 

приключват (заличени са) 53 малки предприятия (до 49 човека) през 2015 г. и още 97 

малки предприятия през 2017 г. 
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Анализът на данните от НСИ ясно показва, че основният дял на икономическата 

дейност „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“ съставляват 

малките предприятия до 49 заети лица в тях (Таблица 9, Източник: НСИ). Така през 

2019 г. 94.6% от предприятията в КИД 25 попадат в категорията малки предприятия с 

до 49 зает персонал, 4.9% от предприятията са в категорията с персонал между 50 и 249 

заети, а едва 0.6% са предприятия с повече от 250 заети лица. Съотношението на 

предприятията от гледна точка на заетите лица е сходно за периода 2014-2019 г.  

 

Таблица 9. Разпределение на предприятията спрямо заетите лица в % за 2014-2019  

Година до 49 50-249 250+ 

2014 94,3 5,1 0,6 

2015 94,0 5,4 0,6 

2016 94,5 5,0 0,5 

2017 94,2 5,2 0,6 

2018 94,4 5,0 0,6 

2019 94,6 4,9 0,6 

Източник: НСИ и собствени изчисления 

 

По данни на Министерство на финансите в периода 2019 г.-2021г. се наблюдава 

спад в промишления растеж и заетостта при производството на основни метали и 

метални изделия, без машини и оборудване.  

Това наблюдение затвъждава тенденцията от последните няколко години за 

намаление в растежа и заетостта в трудово интензивните и ниско-технологичните 

промишлени сектори, каквито са повечето преприятия в КИД 25.  

Спадът в преработващата промишленост и в частност предприятията в КИД 25, 

е свързан в голяма степен и с наложените мерки срещу разпространението на COVID-

19 и свитото търсене. Трябва да се посочи също, че спадът ще продължи и през 

настоящата 2022г. и с голяма вероятност и през следващата 2023г., заради нарушените 

вериги на доставки и връзки с клиентите, както и повишаващите се цени на 

енергоносителите, причинени от военните действия в Украйна. Понастоящем, въпреки 

намаления обем на работа в резултат на КОВИД- кризата, в отрасъла няма масово 

освобождаване на персонал. Въпреки, че работата е недостатъчна по редица причини 

(висока цена на енергоносителите, през последните месеци и изключително нарастване 
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цената на металите, които са основен материал за отрасъла) и работодателите полагат 

усилия за задържане на кадрите, то стремежът е към задържане на квалифицираните 

работници. В отделни случаи продължава търсенето на квалифицирани специалисти. 

След редица общи срещи и консултации със социалните партньори, то 

национална синдикална федерация „Метал-Електро“ предостави за целите на 

настоящия секторен анализ обобщена картина на българския бранш машиностроене и 

металообработване с оглед на навлизането на дигитализацията и приоритетите пред 

диалога в бъдеще (описани в настоящия раздел и в раздели VI и VIII).  

По данни на „Метал- Електро“ технологичното равнище на производствата 

в бранша се характеризира с машини, внедрени преди повече от две десетилетия, а 

производителността на труда е в пряка зависимост от въведените нови 

технологии. През последното десетилетие се развиват мощности, основно в 

направлението „производство на инструменти за машини“. Направени са инвестиции за 

закупуване на нови машини с ЦПУ. Внедрени са ERP системи за управление на 

бизнеса. Макар и с по-ограничени размери се развиват някои от фирмите, 

произвеждащи въоръжение и боеприпаси. 

Технологичното обновление на производството е наложително, тъй като 

непрекъснато се завишават изискванията за качеството на продукцията. 

Парадоксалното обаче е, че западните клиенти желаят качеството да отговаря на високи 

критерии, като в същото време занижават цените на продукцията и договарят дори на 

разсрочено плащане. По този начин се компрометира смисълът от закупуване на нови 

машини, тъй като това само по себе си би оскъпило изделията и би повишило цената на 

труда, тъй като ще се изисква по-високо квалифицирана работна ръка.  

Освен това не всяка фирма в България може да въведе новите високи 

изисквания на "Индустрия 4.0". От значение са какво произвежда фирмата, какви 

пазари има, дали произвежда крайни изделия, или е поддоставчик, има ли яснота с 

пазарите или всеки ден ръководството търси някакви поръчки, които временно да 

гарантират оцеляването на бизнеса и т.н. Тази ситуация не е непозната и за редица 

фирми от развитите страни.  

За да се внедрят нови технологии в предприятията от бранша, което разбира се 

отнася и до тези, определили се в ИД 25, са необходими значителни финансови 

инвестиции. Поради обясними причини, те не биха могли да се случат без участието 

на държавата и без тя да се фокусира върху изграждането на технически съвременна 
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индустриална база, която да гарантира качество, добър пласмент и устойчивост на 

българското производство. 

През последните години финансиранията от ОПИК бяха напълно спрени, а за 

фирмите представляваха основния източник за технологично обновление и 

модернизация на производството. Средствата по тази програма бяха пренасочени за 

справяне с КОВИД 19 и преразпределяни за всички стопански субекти „на калпак“, 

което доведе до сериозно изоставане на фирмите в развитието им, до загуба на позиции 

и конкурентоспособност. 

Запазва се несигурността дали Планът за възстановяване и развитие и 

предвидените в него механизми ще бъдат задействани със скорост, която да 

компенсира технологичното изоставане на предприятията. ОПИК е само перспектива. 

И в двата документа, въпреки полаганите усилия от страна на работодателските 

организации и изтъкването на аргументи за разпределяне на донорски средства, голяма 

част от предвидените за технологична модернизация средства ще се предоставят чрез 

„финансови инструменти“. Фирмите от отрасъла са в тежко състояние и 

преобладаващата част от тях няма да пристъпят към инвестиции и технологична 

модернизация с тези инструменти. 

На този етап предприятията в бранша могат да се възползват от 

Националната стратегия за малки и средни преприятия (МСП) 2021-2027 г. Целта 

на Стратегията в регионален аспект е да насърчи повишаването на 

конкурентоспособността и постигането на устойчиво развитие в секторите с 

регионално значение, с висока концентрация на предприятия, значителна добавена 

стойност и високата заетост в полза на регионалното икономическо развитие. 

Регионалните приоритетни сектори са определени по области възоснова на анализ на 

икономическите дейности по КИД-2008. Производството на метални изделия, без 

машини и оборудване (КИД 25 или С25) е определен като приоритетен сектор от 

преработващата промишленост в следните области: район Северозападен (Враца, 

Монтана, Плавен); район Северен централен (Велико Търново, Габрово, Разград, Русе); 

район Североизточен (Варна, Търговище, Шумен); район Югоизточен (Бургас, Стара 

Загора, Ямбол); район Южен (Кърджали, Пловдив, Хасково); район Югозападен 

(Перник, София област). 

Както вече бе отбелязано, а също така е и принципно положение, обемът и 

качеството на производството се увеличава в резултат на въведените нови технологии. 
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Именно старото оборудване е от основните причини за това, българското 

машиностроене да е с най-ниска производителност на труда сред страните от ЕС. 

Няма как да не направим извода, че без инвестиции в нова техника и технологии, 

отрасълът е обречен да загуби пазарните си позиции. Бурно навлизат нови, 

високопроизводителни машини, което в определен момент ще постави фирмите от 

сектора пред жизненоважен избор. Следователно, предприятията в КИД 25, които като 

цяло са трудово интензивни и ниско-технологичните имат обоснована 

необходимост от повишаване на своята дигитализация чрез въвеждане на ИКТ 

системи и приложения: за автоматизация на производствените процеси с използване на 

съвременни технологии, включително VR/AR (виртуална/добавена реалност) и AI 

(изкуствен интелект); за подобряване качеството и адаптираемостта на продуктите към 

изискванията на клиентите; за управление на процесите в предприятията като ERP 

системи (управление на ресурсите); CRM системи (управление на работата с клиенти); 

SCM (за управление на доставките, MOM/MES системи (управление на 

производството); APS (оптимизиране на производството); EAM (управление на 

активите); BI (Business Intelligence); за осигуряване на кибер и информационната 

сигурност на процесите; както и разработване на Уеб-сайтове.  

За да бъдат вложени финансови ресурси в обновяването на производствената 

техника, трябва да бъдат изчислени предимствата и рисковете по отношение на 

финансовата стабилност на предприятията и способността им да оцелеят в опитите да 

се приспособят към новите пазарни и съответно производствени изисквания. Рискове 

обаче има не само с оглед състоятелността на компаниите. Освен финансовият аспект 

на технологичното бъдеще всички работодатели оценяват висококвалифицираните 

работници и инженерно-технически специалисти като основен ресурс за 

конкурентоспособността на фирмите. Липсва все още обаче достатъчно 

квалифициран персонал, който да управлява новите машини. Наред с това 

предизвикателство, един от основните проблеми на отрасъла в Бълария е 

възрастовият диапазон на работниците. Работещите в бранша и конкретно по 

професиите на ИД 25 са предимно над 50- годишни. Не са мотивирани да се включват в 

обучения, приемат новата техника или като заплаха за работните си места, или са 

водени от мисълта, че поради липса на други опитни кадри, няма да бъдат изместени 

като специалисти, но няма да се обременяват с допълнително обучение, тъй като считат 

това за несвойствено за възрастта си.  
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Персоналът във фирмите от сектора „Производство на метални изделия, 

без машини и оборудване“ непрекъснато застарява, а обновяването с млади 

квалифицирани кадри и специалисти е недостатъчно и не може да удовлетвори 

потребностите. Такава е картината във всички подсектори на машиностроенето в 

България.  

Младите хора не са мотивирани да изучават машиностроителни 

специалности, а голяма част от тези, които го правят, не усвояват в достатъчна степен 

учебния материал и не придобиват нуждата квалификация за успешна работа. След 

завършването си, вместо да започнат работа по специалността и да се обучат, 

предпочитат да работят нискоквалифицирана работа в други сектори. Сред причините 

за ниския интерес към машиностроителни специалности е и това, че те са трудни за 

изучаване, а перспективата за работа е базирана на 8-часов присъствен работен ден, 

докато налагащите се методи на работа „от разстояние“, избиране на времето за работа, 

гъвкавото работно време и др. стават все по- привлекателни за младите хора и те 

избират други професии, въпреки че вероятността да се реализират по тях са 

значително по-ограничени. Тази ситуация не е само в България. Проблемът е валиден 

за всички страни от ЕС и е особено изразен в тези с развито машиностроене като 

Германия, Франция, Италия. 

На местна почва е изключително открояващ се и проблемът със заплащането 

на труда в бранш машиностроене и металообработване, който неизменно има връзка с 

привличането на квалифициран персонал. Високо квалифицираните кадри се 

установяват в чужбина, мотивирани от чувствително по- високото заплащане за 

съответния труд, възможностите за реализация на чуждите пазари на труда.  

Въз основа на всичко това в бранша има недостиг не само на 

квалифицирани изпълнителски кадри, а изобщо на хора, които желаят да работят 

в сектора. Средното професионално образование, което е призвано да подготвя 

квалифицирани изпълнителски кадри, е достигнало критична точка откъм качество и 

застъпени специалности. 

Дигитализацията чувствително ще увеличи възможностите за контрол върху 

трудовите резултати на работещите, включително и на тези, които работят от 

разстояние. Ще създаде по-безопасна трудова среда, която се характеризира с по-

благоприятни физически и психологически условия. Същевременно дигитализацията 
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ще спомогне и за много по- лесното и ясно планиране на работните задачи и 

отговорности, а това ще повиши ефективността на работниците.  

Очакванията на българските браншови експерти са дигитализацията да 

повлияе в положителна посока на съвместяването на трудовия и личния живот, 

тъй като тя предлага гъвкавост и възможност за избор на формите на труд, но това се 

отнася за тези, които не са директно свързани с производствения процес, а с 

администрацията и контрола на дейностите в компаниите. 

Работата в екип също ще бъде оптимизирана с оглед нарастването на 

възможностите за консултиране и съгласуване и оценяване на дейностите в работните 

групи. На следващ етап навлизането на новите технологии ще наложи промяна на 

съществуващите правила за работа, което неминуемо ще включва регламентиране на 

работата с изкуствен интелект. 

Най- слабо въвеждането на нова техника би се отразило на видовете 

прилагани договори и параметрите, които те уреждат (особено в производството) 

като: мястото на работа, работното време и почивките в рамките на работния ден. По 

същия начин механизмите за оценка и заплащане на труда няма да променят коренно 

естеството си. 

Като цяло дигитализацията ще окаже положителен ефект върху 

взаимодействието между всички участници в работния процес, тъй като предоставя 

нови възможности за интеграция, сътрудничество, ангажираност и по-висока степен на 

участие в живота на компанията. 

Дигиталното обработване на голям обем данни и възможностите за техния обем 

неминуемо отварят въпроса за защита на личните данни, които идентифицират 

лицата и ги правят уязвими за злоупотреби. Българските работодателите в 

предприятията от бранша спазват изискванията на ЗЗЛД и съобразяват работата с 

нормативните актове, които гарантират защита на личните данни. ББКМ е разработила 

и внесла в КЗЛД (Комисията за защита на личните данни) Кодекс за защита наличните 

данни в секторите на машиностроенето, визиращ ясни изисквания към работодателите 

със съответните процедури, гарантиращи защитата на личните данни на работещите. 

До момента няма развитие по утвърждаването на този кодекс. 
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III. S.W.O.T. АНАЛИЗ НА СЕКТОРА  

 

В условията на отворена икономика и като членове на Европейския съюз, 

българската индустрия и в частност предприятията за „производството на метални 

изделия, без машини и оборудване“ (КИД 25 или С25) функционират под влияние на 

множество фактори с национален, европейски и международен характер.  

Въпреки съществуващите производствени различия в отделните предприятия, 

влизащи в обхвата на КИД 25, за всички могат да бъдат определени общовалидни както 

силни и слаби страни, така и възможности и заплахи за тяхното развитие.  

 

1. Вътрешна среда 

Силни страни Слаби страни 

 Наличие на мощности и традиции в 

производството на метални изделия; 

 Съществуващи вериги за ресурси и 

връзка с клиенти; 

 Изградени и запазени дългогодишни 

добри практики в производствените 

дейности и социалните отношения;  

 Наличие на персонал с добра 

квалификация и производствен опит; 

 Изпълнение на фирмени политики за 

обучение на персонала, включително по 

индивидуални програми в съответствие с 

конкретни потребности от кадри; 

 Реализирани инвестиции (вкл. по 

Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” и други) в нови 

мощности и технологии; 

 Реализирани големи инвестиции 

подобряване условията на труд; 

 Спазване на националното трудовото 

 Трудово интензивни и ниско-

технологични преприятия; 

 Ниска производителност на труда; 

 Недостиг на квалифицирани кадри с 

техническо образование: средно 

специално и висше инженерно; 

 Нерешени законодателни проблеми, 

свързани с работа и учене, временна 

заетост, гъвкаво работно време, 

дистанционна работа; 

 Висока енергоемкост и слаба 

енергоефективност на производството; 

 Недостатъчна дигитализация на 

преприятията, поради бавното навлизане 

и интегриране на ИКТ системи и 

специализирани приложения в 

съществуващата производствена среда; 

 Внедряването на ИКТ в 

производството без предварителна 

подготовка може да доведе 
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законодателство, преобладаваща работа 

на постоянни трудови договори, средни 

за страната брутни работните заплати, 

заплащане на задължителните 

осигуровки, осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд; 

 Дългогодишно добро партньорство със 

синдикалните структури за общи 

действия в защита на интересите на 

работещите и на предприятията от 

сектора, гарантиране на минимални 

работни заплати по категории персонал 

(в отрасловия колективен трудов 

договор); 

 Относително ниска себестойност и 

добро съотношение цена/качество на 

произвежданите изделия; 

 Гъвкавост на преприятията от сектора 

(т.к. над 90% са МСП) за бърза реакция 

на нуждите на пазара и способност за 

производство на малки серии.  

транзакционни разходи, организационни 

сътресения и забавяне на ползите; 

 Персоналът е със слаби дигитални 

умения и квалификация за работа с 

цифрови производствени системи; 

 Неадекватна система в преприятията 

за образование и квалификация в 

дигитални умения на работниците; 

 Недостатъчни инвестиции за 

намаляване на енергийните разходи, 

опазване на околната среда, адаптация 

към климатичните промени, нови 

изделия с по-висока добавена стойност в 

съответствие с изискванията на 

„Индустрия 4.0“ и плановете на 

Европейския съюз за т.н. „Зелена 

сделка“; 

 Нужда от нови компетенции, както на 

управленско, така и на предприемаческо 

и изпълнително ниво.  

 

Възможности Заплахи 

 Дитализацията в преприятията може 

успешно да доведе до редица 

положителни резултати за работещите: 

по-безопасни работни места с по-малко 

инциденти и минимално излагане на 

работника на тежки условия на труд; 

повишена трудовата удовлетвореност на 

след като новите технологии и 

автоматизирани системи извършват 

 Много производители се оказват 

принудени да предприемат по-агресивни 

мерки за запълване на свободните 

работни места в краткосрочен план и за 

справяне с недостига на умения в 

сектора в дългосрочен план. Проучване 

сред мениджъри в предприятия от 

преработващата промишленост показва, 

че в краткосрочен план работната 
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монотонните и повтарящи се дейности; 

 Внедряването в производствата на 

Интернет на нещата (пример за 

съвременни ИКТ системи) чрез 

включването на множество сензори към 

производственото оборудване може да 

повиши производителността с до 25%, 

да намали разходите за енергия с до 20% 

и за поддръжка на оборудването с до 

40%, да удължи използването на 

машините с до 40%, намаляване на 

човешките и машинните грешки, и като 

цяло на броя на трудовите злополуки с 

до 25% [Източника: Глобален институт 

на McKinsey]; 

 Разширяването на дигитализацията на 

преприятията чрез внедряване на 

съвременни ИКТ (вкл. изкуствен 

интелект, виртуална/разширена реалност 

/VR/AR/, обучаващите се машини, 

интернет на нещата, нови сензорни 

системи и скенерите за събиране на 

данни, облaчни изчисления /Cloud 

Computing/, и други) може да допринесе 

за: по-точното идентифициране на 

некачествени изделия, излизащи от 

автоматизираните производствени линии 

и отстраняване производствените 

проблеми в реално време; по-бързо 

достигане на продуктите до пазара и то с 

по-пълно съобразяване с 

индивидуалните нужди на клиентите; 

по-добра логистика и по-ефективно 

заплата е идентифицирана като ключов 

фактор за привличане и/или задържане 

на квалифицирани работници. На второ 

място, за да се справят с настоящия 

недостиг на квалифицирани работници, 

производителите са склонни да изнасят 

отделни дейности към външни 

изпълнители (аутсорсинг). Аутсорсинг 

може да помогне на производителите да 

увеличат производителността си и да 

спестят инвестиции в краткосрочен план. 

Обаче, аутсорсингът крие следните 

заплахи за предприятието: трудно може 

да влияе върху качеството на 

продукцията, има опасност от загуба на 

интелектуалната собственост, затруднява 

се политика за развитие на таланти; 

 Развитието на автоматизацията и 

роботизацията, както и навлизането на 

съвременните ИКТ (изкуствен интелект, 

VR/AR, машинно самообучение и други) 

в технологичните процеси, водят до 

значително редуциране на заетите 

работници (ниско-квалифицирани) в 

сектора независимо, че дигиталните 

технологии дават допълнителни 

възможности на предприятията за 

развитие. През следващите 10 - 15 

години се очаква професиите като 

заварчици, стругари, шлосери, леяри, 

ковачи да бъдат сведени до 20 - 40% от 

заетите сега; 

 По отношение на достъпа до 
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използване на суровините/материалните 

запаси; по-широко внедряване на 

иновации в производството на изделия; 

намаляване на времето за проектиране; 

оптимизиране на цялостната 

производствена дейност на 

преприятиятията (вкл. и МСП); 

вземането на по-информирани и 

интелигентни бизнес решения по 

отношение на управлението на активите, 

инвестициите, ресурсите и т.н.; 

 Преприятията в своята дейност 

непрекъснато натрупват много данни (от 

сензори, счетоводни документи, 

вътрешен документооборот и други), 

които обикновено не са целенасочени и 

не се използват пълноценно. В тази 

връзка преприятията могат да повишат 

конкурентните си предимства чрез 

внедряване на информационната 

технология Big Data (Големи данни), 

която е свързана с ефективното 

управление на наличните големи набори 

от данни и включва тяхното ефективно 

събиране, надеждно съхраняване 

(обикновено в облaк /Cloud/), обработка 

със сложни аналитични методи (вкл. 

машинно обучение, изкуствен интелект). 

С помощта на Big Data технологията от 

големите набори с данни, 

систематичното се извличат нови знания 

и целенасочена информация, които дават 

възможност на преприятията да 

финансиране и по-ниското ниво на 

финансиране, опасението от отказ на 

заем кара множество предприятия дори 

да не опитват да кандидатстват за 

банково финансиране; 

 Малък е делът на участващите МСП в 

процедури за обществени поръчки, както 

е малка и общата стойност на 

възложените обществени поръчки; 

 Едни от основните пречки пред 

интернационализацията в ЕС и глобален 

мащаб на предприятията от сектора 

(основно МСП) са: високата цена на 

достъпа до външни пазари, проблеми с 

недостатъчни финансови ресурси, 

затруднен достъп до информация, липса 

на подкрепа от публичните институции, 

и пречки, свързани с логистиката, 

транспортната инфраструктура и 

транспортните услуги; 

 Преприятията в КИД 25 (основно 

МСП) страдат от недостатъчно развити 

дигитални умения (за различни ИКТ 

приложения в производството) на 

човешките ресурси и определят 

наличието на квалифициран персонал 

като дългосрочна пречка пред своето 

развитие и устойчивост; 

 Възможностите на новите бизнес 

модели в кръговата икономика не се 

използват в достатъчна степен и 

управлението на отпадъците продължава 
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осъщестяват различни дейности: 

разработване на бизнес модели, 

извършване на целеви анализи, 

например: анализи за прогнозиране 

цените на суровините; анализи за 

търсенето, предлагането и цените на 

различни продукти; анализи за избора, 

поведението и очакванията на 

потребителите; оперативни анализи за 

предсказване на повреди/прекъсване в 

оборудването и за оптимизиране на 

честотата на плановите ремонти, и т.н.; 

 Внедряване в предприятията на 

дигиталната технология – 3D 

принтиране може да повиши 

конкурентните предимства особено при 

изработването на нестандартни метални 

изделия чрез по-бързото, по-ефективно и 

по-прецизно производство, обосновано 

от извършване на предхождащо 3D 

инженерно, проектиране, моделиране и 

оптимизиране на детайлите.  

да бъде предизвикателство (Доклад за 

България в рамките на Европейския 

семестър 2019). Повечето български 

преприятия (вкл. и в КИД 25) 

възприемат екологичните мерки и 

действия като разход, а не като 

възможност. 

 Лицензите, регулациите и 

геополитическите стратегии постепенно 

свиват производителите във военно 

промишления комплекс (големи 

предприятия в КИД 25.4 „Производство 

на въоръжение и боеприпаси“).  

 Силната зависимост от вносни 

суровини, както и недостига/затруднен 

достъп някои от тях (понастоящем 

заради войната в Украйна има 

ограничения за доставките на енергийни 

източници, стомана и други) води до 

опасност от нарастване на 

себестойността, при растеж на цените на 

суровините на международния пазар; 

 Неефективна политика за експортно 

застраховане, липса на продукти за 

МСП. 
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2. Външна среда 

Силни страни Слаби страни 

 Благоприятно географско положение 

близост до основни суровини и пазари. 

 Реализация на произведенета 

продукция на вътрешния пазар (вкл. 

изграждане и реконструкция на обекти 

на енергетиката и строителството). 

 България е част от единния 

европейски пазар, където са и основните 

търговски партньори на сектора. 

 Някои от преприятията (основно 

големите, вкл. за производство на 

въоръжение и боеприпаси) разполагат с 

производствени мощности и 

стратегически мениджмънт, съобразени 

с добрите международни практики, 

както и продължават да се модернизират 

със съвременни дигитални технологии.  

 Нарастнал интерес от чуждестранни 

фирми към някои от произвежданите 

метални изделия (метални конструкции, 

военна продукция/ боеприпаси и други); 

 Експортна ориентация на бранша и 

добро сътрудничество с национални и 

международни партньори за доставка на 

суровини и материали. 

 Голяма част от преприятията (основно 

големите) имат международно признати 

сертификати за системи за управление на 

качеството или внедряват такива в 

 Увеличаваща се разлика в национален 

и световен мащаб между броя на 

свободните работни позиции в 

индустиалната сфера (вкл. и при 

производствата на метални изделия) и 

набора от налични квалифицирани 

специалисти с необходимия опит за 

работа със съвременни производствени 

технологии и автоматизирани системи; 

 Недостиг на квалифицирани кадри със 

специализирани дигитални умения за 

работа с новите ИКТ като роботи и 

коботи, машинно самообучение, 

виртуална реалност (VR), изкуствен 

интелект и други, които са обвързани със 

съвременните производства (вкл. в някои 

производства в преприятия от КИД 25); 

 Ниско ниво в МСП на сертификати за 

въведени системи за управление на 

околната среда ISO 14001; 

 Ниско ниво на сертификация на 

производството на метални изделия в 

МСП, слабо познаване на българските 

продукти на международните пазари, 

липса на специфичен фирмен дизайн и 

защита на интелектуалната собственост; 

 Недостатъчно опит на предприятия в 

изготвянето на маркетингови стратегии; 

 Недостатъчно внедрени в 
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момента (стандарт ISO 9001:2015).  предприятията на международно 

признати системи за киберсигурност.  

  

Възможности Заплахи 

 Изискванията на Европейския съюз по 

т.н. „Зелена сделка“ подтикват 

преприятията от преработващата 

промишленост (вкл. и тези за 

„производство на метални изделия без 

машини и оборудване“, КИД 25) да 

разработватват и широко използват 

високоефективни екологосъобразни 

технологии, които като цяло са базирани 

на съвременни ИКТ технологии. 

 Решенията на Европейската комисия 

(ЕК) за увеличаване на възобновяема 

енергия (вкл. вятърна и слънчева 

енергия) стимулира производителите на 

метални изделия, в частност метални 

конструкции /КИД 25.11/ да разработват 

и предлагат инженерингови решения (с 

използването на ИКТ) за изграждането 

на метални конструкции за 

фотоволтаични централи и соларни 

паркове (вкл. и слънцеследящи тракер 

системи), които могат да се адаптират 

към различни видове терени. 

 Намаляването на разхода на 

електрическа енергия за предприятията в 

преработващата промишленост е 

възможно чрез реализирането на 

проектите за енергийна ефективност по 

 Скокообразното повишаване на цената 

на електроенергията за промишлеността 

от края на 2021 г. Най- засегнати са 

фирмите с леярско производство (като 

най- големи консуматори на 

електричество спрямо другите 

машиностроителни производства) и част 

от тях спират временно работа, 

предприемат съкращения или фалират.  

 Липса на държавна политика за 

адекватно подпомагане на най- 

засегнатите от кризата с цената на 

електричеството предприятия (вкл. 

прецизиране на критериите за финансова 

подкрепа, недопускане 

приоритизирането на определени 

потребители чрез продажба на електро 

енергия на цени под пазарните такива).  

 Ръст в цените на металите на 

международните пазари (над два пъти), 

съпроводен със забавяне на тяхната 

доставка.  

 Вследствие на прогнозирания в 

световен и национален мащаб недостиг 

от квалифицирани специалисти в 

преработващата промишленост (вкл и в 

КИД 25), възникващ поради липсата на 

подходящи умения в работната сила, то 
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НПВУ и ПКИП.  

 Развитието на стратегиите на ЕС за 

изграждането на „умни сгради“ и „умни 

градове“ създава значителна възможност 

на производителите на метални изделия 

да разработват специални модели, които 

да се интегрират в интелигентните 

системи за цялостно управление на тези 

сгради и градове на бъдещето. 

 Произведените метални изделия могат 

да се рециклират след като изчерпят 

потребителската си стойност и то без 

металите да губят свойте свойства, което 

е от основно значение за осъществявяне 

на успешна кръгова икономика според 

изискванията на ЕК за гарантиране на 

по-зелено и по-устойчиво бъдеще. 

 Дигиталните технологии понастоящем 

задвижват онлайн пазарите и онлайн 

екосистемите на почти всички 

производствени предприятия (вкл. за 

производство на метални изделия без 

машини и оборудване) и демонстрират 

успех в доставянето на стойност. 

 Дигитализацията на преприятията 

води до повишаване на тяхната 

производителност, увеличаване на 

възвращаемостта на вложения капитал и 

генериране на ръст на обложената 

печалба, която може да бъде 

реинвестирана и да създаде нови 

възможности за заетост. Понастоящем, 

експертите предвиждат редица 

негативни последствия за 

производителите. Част от 

производителите няма да могат да усвоят 

новите пазарни възможности. Други 

няма да могат да внедрят желаните 

иновации и или няма да са способни да 

разработят нови продукти. Трети няма да 

могат да поддържат или увеличават 

нивата на производство с оглед 

нарастващите изисквания на клиентите. 

Част от производителите оценяват 

недостига на умения като заплаха, 

имаща силно отрицателно въздействие 

върху производителността на труда. 

Според експерти от Deloitte съществува 

потенциален риск от загуба на стотици 

милиарда щатски долара в добавената 

стойност на производство до 2028 г.. 

 Различни изследвания показват, че все 

още много от големите и малките 

производители (вкл. и в КИД 25) имат 

проблеми с прехода към интелигентно 

производство. Установено е, че основни 

причини за ниското ниво на 

инвестициите в интелигентни 

технологии (вкл., Интернет на нещата) 

са слабата вътрешна технологична 

експертиза и недостатъчните дигитални 

умения на заетите в производството да 

работят с цифровите технологии. 

Същевременно реализирането на 

Интернет на нещата се сблъсква с 
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ИКТ предоставят възможности за 

заетост в рамките на новите бизнес 

модели, при които клиентът плаща за 

„използване“ вместо за „собственост“. 

Новооткритите или преобразуваните 

работни места поради внедрената 

дигитализация предопределят по-високи 

изисквания за специфична квалификация 

и дигитални умения на работещите. 

 Развитието в национален и световен 

мащаб на различни съвременни роботи и 

в частност короботи (подпомагащи 

роботи), както и тяхното все по-широко 

внедряване в производствата, дават 

възможност за гъвкава работна среда и 

осигуряват достъпна алтернатива на 

монотонния човешки труд. Коботите са 

особено полезни за развитието на МСП, 

тъй като не се нуждаят от 

специализирани системни интегратори и 

могат лесно да бъдат настроени от 

самите работници. Коботите могат да 

бъдат и бързо адаптирани към новите 

технологични процеси и производствени 

изисквания. Множество компании от 

сектора вече са въвели коботи и печелят 

конкурентно предимство. Хората могат 

да работят заедно с коботите и така да се 

управлява по интелигентен начин 

автоматизацията на процесите, да се 

повишава ефикасността и да се 

премахват дейности с ниска добавена 

стойност. Същевременно 

трудности при оперативната 

съвместимост и стандартизация на 

различните елементи, както и със 

софтуерни грешки и технически 

проблеми. Много от ръководителите на 

предприятията (особено МСП) нямат 

достатъчна компетентност как да 

започнат дигитализацията на 

производствата си, какви цифрови 

технологии да изберат и как да ги 

внедрят, така че да подобрят 

технологичните си бизнес модели и да 

генерират положителна възвръщаемост 

на инвестициите. 

 Отделни държави все още налагат 

задължителни вътрешни стандарти (вкл., 

и за инновативните производства с 

внедрени ИКТ) като инструменти за 

подпомагане на местните производства и 

ограничаване на достъпа на 

чуждестранни производители до техните 

пазари (обикновено се изискват 

допълнителни разходи и така се 

оскъпяват вносните продукти)., 

включително тези, прилагани за 

цифровото производство. 

 Могат да възникнат редица заплахи за 

съвременните предприятия (вкл. и от 

КИД 25), които са силно взаимно-

обвързани, ако международната бизнес 

общност не успее да постигне единна 

стандартизация за Индустрия 4.0. Могат 

да възникнат следните заплахи: 
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автоматизацията и роботизацията 

освобождават от определени 

технологични функции работещите хора 

и те могат да се фокусират върху 

създаването на стойност за клиентите и 

бизнеса. 

 Дигитализацията в сектора води и до 

снижане на бариерите за навлизане на 

нови производители в бизнес средата и 

съществуващите пазари, понеже 

веригите на доставки и връзки с 

клиентите стават по достъпни във 

виртуалната информационна среда. 

Предлаганите иновативни изделия с 

привлекателен дизайн могат да се 

превърнат в пазарна възможност и 

успешно да се реализират, без да са 

необходими скъпи капиталови активи и 

производствени мощности. Новите 

участници, необременени от стари 

бизнес модели и активи, могат да 

постигнат по-големи мащаби с по-ниски 

разходи и да разпространят продуктите 

си на пазара с по-бързи темпове. 

 Необходимост от предоставяне в 

специализираните средни и висши 

учебни заведения на обучаемите бъдещи 

работници на подобрено образование, 

което да осигурява адекватна 

квалификация за използване на 

съвременни дигитални технологии при 

производтсвото на метални изделия. 

 

1) Умното производство може да е 

застрашено от неспособността на 

сензори, машини и софтуер, произведени 

от различни световни доставчици, да 

обменят безпроблемно данни в реално 

време; 2) отделните предприятия могат 

да претърпят технологични прекъсвания, 

при липса на международни стандарти 

или универсални решения за 

осигуряване на оперативна 

съвместимост между различните 

цифрови системи; 3) МСП могат да се 

въздържат от извършването на 

инвестиции в иновативни технологии за 

Индустрия 4.0, поради притеснението от 

придобиването на цифрова система, с 

която да станат зависими от 

технологията на един конкретен 

доставчик. 

 Международната конкуренция по 

отношение на установяването стандарти 

за Индустрия 4.0 изисква, тясно 

сътрудничество между бизнеса и 

институциите. Понастоящем, повечето 

инициативи за стандартизация на 

Интернет на нещата и Индустрия 4.0 

имат различен фокус (например: част са 

съсредоточени върху връзката бизнес -

 потребители, а други върху връзката 

бизнес – бизнес. 

 Изоставането на България по 

отношение на осигуряването на пазарни 

условия, култура и институции, 
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формирането на човешки- капитал, 

дигитализацията на бизнеса и 

обществото и създаването на знания и 

мрежови режими на работа може да 

забави развитието на МСП (вкл. и от 

КИД 25). 

 Недотатъчното менторството и 

улесняване на достъпа до мрежи под 

формата на услуга, предоставяна от 

бизнес инкубаторите, може да застраши 

резултатите от работата на МСП (вкл. и 

от КИД 25). 

 Свиване на глобалното потребление и 

намаляване на инвестиционната 

активност в световен мащаб, вследствие 

от световната икономическа криза, 

последствията от пандемията от 

коронавируса COVID-19 и войната в 

Украйна. 
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IV. ПРЕГЛЕД НА ДОСЕГАШНИТЕ ДЕЙНОСТИ С ДИГИТАЛНИ 

ТЕХНОЛОГИИ В СЕКТОРА  

1. Демаркация с проекти/ програми/ политики по дигитализация, 

осъществявани от ЕК, международни и български институции  

Понастоящем икономическите дейности на българските и европейските 

предприятия (вкл. и предприятията в КИД 25) са силно негативно повлияни от кризите, 

породени от пандемията COVID-19 и войната в Украйна, както и последствията 

свързани с тези кризи: затруднения в доставките и повишение на цените на 

енергийните и други ресурси, повишение на цената на електроенергията и други.  

Важни негативни последици за предприятията от всички сектори са намалените 

темпове на дигитализация в производството и внедряване на иновации, както и 

ниските равнища на технологично обновление. От друга страна, има развитие на 

дигитализацията в някои предприятия по отношение връзките с доставчиците и 

клиентите, електорнната търговия, дигиталния маркетинг и др. 

Анализът на Институт за икономическа политика от октомври 2021 показва, че 

независимо от намалените темпове, въвеждането на нови продукти и 

дигитализацията са двете основни стъпки, които бизнесът трябва да предприема, за 

да успее да излезе по-силен от кризата COVID-19. От друга страна мнозинството от 

българските предприятия (вкл. и предприятията в КИД 25) се затрудняват да се 

възползват пълноценно от възможностите, предлагани от дигиталните (цифровите) 

технологии. Установено е, че почти 33% от българските МСП притежават поне основно 

ниво на цифров интензитет при средно в ЕС 60%. Това означава, че около 66% от 

всички преприятия с над 10 служители отчитат много ниски нива на цифров 

интензитет, близо 29% регистрират ниски нива, а само под 5% високи нива на индекса. 

Индексът за цифров интензитет (Digital Intensity Index) отчита използването на 

12 променливи като достъп до интернет на служителите за бизнес цели, наличие на 

преносими устройства сред служителите с достъп до мобилни интернет връзки; 

наличие на интернет страница със сложни функционалности, използване на облачни 

услуги, анализ на големи бази данни и др.  

В “Национална стратегия за малките и средните предприятия” 2021-2027 г.,  

по-точно в „Област на въздействие 4: Дигитализация и умения“ се подчертава, че 

основните предпоставки за устойчива дигитализация на МСП от всички икономически 

сектори са по-широкото внедряване на информационните и комуникационни 
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технологии (ИКТ) в производствените процеси, както и наличието на човешки капитал 

с професионален опит и добре развити умения в областта на ИКТ. Това твърдение е в 

съответните приетите от Европейската комисия „Стратегия за мястото на МСП в 

устойчива и цифрова Европа“ и „Новата индустриална стратегия за Европа“. За 

съжаление българските МСП изостават по отношение на формирането на тези умения в 

сравнение с европейските. Това обосновава и необходимостта от адекватни мерки, 

насочени към формирането на такива умения и към по-бързата дигитална 

трансформация на българските МСП (вкл. МСП от КИД 25, които са над 90%). 

Дигиталните умения на заетите лица в ИД 25 е от особен интерес за редица 

организации в световен план. 

През 2014 г. в САЩ е създадена мрежа от 16 научни института, наречена 

„Manufacturing USA“, чиито стратегически цели са осигуряване глобално лидерство на 

страната в иновативното производство. Институтите в мрежата развиват публично-

частни партньорства, насочени към стимулиране на предприятията към разработване на 

нови продукти и усвояване на нови производствени технологии с използване на ИТК. 

Понеже развитието на новите технологии изисква и нови набори от умения за 

работната сила в САЩ, институтите и техните индустриални партньори си сътрудничат 

с местните училищни системи и академични институции, за да развиват необходимите 

уменията на заетите в иноватичните производста. Федералната подкрепа за тези 

институти създава рамка, която позволява на индустрията, академичните среди и 

изследователските лаборатории да работят заедно, за да вземат най-обещаващите нови 

технологии и да ги трансформират в нови продукти с добавена стойност. 

Acatech (Германската академия за наука и инженерство) разработва „Industrie 4.0 

Индекс на развитие“, който предоставя шестстепенен подход за развитие на Индустрия 

4.0 и подпомага предприятията в пътя им към гъвкави и обучаващи се организации. 

Шестте степени са: Компютъризация, Свързаност, Видимост, Прозрачност, 

Предсказуем капацитет и Адаптивност. Тези степени описват еволюцията от слабо 

ниво на дигитализиране (приемане на компютри и свързването им онлайн) до по-

напреднало, т.е. осигуряване на потенциал за събиране на данни, проследяване в реално 

време на производствените процеси, предвиждане и прогнозиране на производството, 

оптимизиране на производството и постигане на автономни реакции. 
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2. Деск рисърч за сектора, свързан с дигиталните технологии на национално и 

международно ниво 

Основна цел на предприятията от сектора „Производство на метални изделия, 

без машини и оборудване“, дори и в условията на икономическа и Ковид криза, е да не 

спират своите инвестиционни проекти, които ще гарантират производство на нови 

продукти, енергоефективност, опазване на природната и работна среда, по-висока 

производителност и квалификация на работната сила. Все по-значими стават проектите, 

в които се дават иновативни решения и се внедряват високотехнологични процеси и 

продукти, с цел достигане на показателите от добрите европейски и световни практики.  

Преприятията по КИД 25 „Производство на метални изделия, без машини и 

оборудване“ са били допустими кандидати и са получили финансиране по две 

процедурии на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 

2014-2020 за повишаване на нивото на своята дигитализация. 

Всяко едно внедряване на ИТК технологии изисква провеждането на 

специализирано обучение на работниците, за да прдобият дигитални компетенции и да 

използват ефективно иновативните производствени/ дигиталните технологии 

През 2020 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти 

BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“ по 

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК. 

Целта на процедурата е развитие на управленския капацитет и растеж на МСП 

чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и 

услуги. Тематичната цел е „Подкрепа за капацитета на МСП за растеж в рамките на 

регионалните, националните и международните пазари и участие в процеса на 

иновации“. Средствата за проектите са от Европейския фонд за регионално развитие и 

национално съфинансиране. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ 

е 50 000 лева, а максималният - 391 166 лева. Максималният интензитет на помощта е 

70%. 

Допустимите дейности по процедурата са насочени към подобряване качеството 

на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез въвеждане на базирани на ИКТ 

системи и приложения. Дейностите могат да включват:  
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1). Въвеждане на ИКТ системи и приложения за автоматизация на 

производствените процеси, вкл. такива, използващи VR/AR (виртуална/добавена 

реалност) технологии, AI (изкуствен интелект) и др. п.; 

2). Въвеждане на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на 

продукти/услуги, вкл. чрез осигуряване на възможност за персонализиране и 

адаптиране на продуктите/ услугите към нуждите на клиентите; 

3). Въвеждане на ИКТ системи и приложения за управление на процесите в 

предприятията като ERP системи (управление на ресурсите); CRM системи (управление 

на работата с клиенти); SCM (за управление на доставките), MOM/MES системи 

(управление на производството); APS (оптимизиране на производството); EAM 

(управление на активите); BI (бизнес интелигентност) или друг вид базирани на ИКТ 

системи и приложения; 

4). Въвеждане на ИКТ системи и приложения за осигуряване на кибер и 

информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите. 

5). Създаване/ надграждане на интернет страница или друг вид електронна 

платформа, осигуряваща наличието на една или повече от следните функционалности: 

a. Електронен каталог; 

b. Онлайн поръчки или резервации, напр. клиентска кошница; 

c. Онлайн чат; 

d. Онлайн проследяване на поръчките; 

e. Възможност за електронни плащания; 

f.      Онлайн формуляри за докладване на дефект, заявка за техническо 

обслужване или за връщане на стоката. 

ERP системите (Enterprise resource planning - управление на ресурсите) са 

софтуери за единно управление на ресурсите на предприятието. Те позволяват на 

предприятието да използва система от интегрирани приложения, за да управлява 

бизнеса си и да автоматизира много от административните дейности, свързани с 

планиране на ресурсите (материални, дълготрайни, времеви, човешки, финансови). 

Това включва планиране на продукта и на неговите разработка, производство, 

продажба и пазарна реализация. В България такива системи използват около 10% от 

предприятията. 

CRM (Customer Relationship Management - управление на работата с 

клиенти) е софтуерна система, обхващаща всички аспекти от управлението на 
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взаимоотношенията и диалога с клиенти и потенциални клиенти. CRM може да бъде 

самостоятелно приложение или специален модул в рамките на единна система за 

Планиране на ресурсите на предприятието (ERP). Системата позволява на 

предприятието да се фокусира върху връзката си с индивидуални хора и техните 

потребности, като събира, съхранява и анализира информация за потребителите, 

доставчиците, партньорите, конкуренцията, както и за вътрешните процеси в 

компанията. Тя може да повлияе на продуктивността на фирмата не само като 

устройство за маркетинг и продажби, но и като интегрирана част от нейния бизнес – от 

управление на човешките ресурси до подобрена връзка с доставчиците. 

MOM (Manufacturing Operations Management)/MES (Manufacturing 

Execution System - управление на производството) е производствена система за 

координация на процесите. Тя предоставя нужните инструменти за управлението на 

жизнения цикъл на продуктите, детайлно производствено планиране, конрол на 

производствения процес и отчитане в реално време, пълно управление на качеството, 

управление на активите и управление чрез ключови показатели за ефективност. 

BI (Business Intelligence- бизнес интелигентност) е аналитичен софтуерен 

инструмент, който обработва огромни обеми информация с цел откриване, 

идентифициране и използване на всяка нова бизнес възможност и създаване на 

цялостна бизнес стратегия. Софтуерът може да повлияе благоприятно на 

предприятието, като подобри вземането на решения, намали разходите и идентифицира 

неефективните бизнес процеси, които трябва да бъдат променени (чрез т.нар. 

реинженеринг). 

През 2019 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните 

предприятия (ИАНМСП) подписа Договор № BG16RFOP002-2.15-0002-C01 с 

наименование "Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) услуги на микро, малки и средни 

предприятия (МСП)" по процедура BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж на 

малките и средни предприятия (МСП)“ чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от 

ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. 

Ваучерната схема за подобряване използването на ИКТ е насочена към 

улесняване достъпа на МСП до цифрово ноу-хау и технологии, като се предоставят 

стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на ИКТ. Целта е да се 

насърчи използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и да се активизира 
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цифровизацията на МСП, което да допринесе за развитието на бизнеса им. Бюджетът 

на програмата е 9 775 672.98 лв. и е за около 450 предприятия. 

Ваучерите за предоставяне на услуги за ИКТ на МСП са два типа: 

1). Ваучери– тип 1: ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-

сайтове и/или мобилни приложения (с фиксирана номинална стойност 6 000 лв. с ДДС): 

 решения и платформи за електронна търговия, базирани на ИКТ бизнес 

решения; 

 фирмени/корпоративни web-сайтове с адаптивен дизайн, достъпен както от 

компютри, така и от мобилни устройства; 

 фирмени/корпоративни web-сайтове за електронна търговия с адаптивен дизайн, 

достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства, в т.ч. web-дизайн; 

 опростени мобилни/таблет приложения за електронна търговия и/или ИКТ 

бизнес решения. 

 

2). Ваучери– тип 2: ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, 

оптимизиране на процеси и/ или осигуряване на кибер и информационна сигурност  

(с фиксирана номинална стойност 24 000 лв. с ДДС): 

2.1. Група 1: ИКТ услуги за дигитален маркетинг: 

 Услуги, базирани на VR технологии, отразяващи дейността на фирмата и 

качване в Интернет пространството, вкл. добавена реалност (ако е приложимо); 

 Софтуерни разработки и внедряване на VR технологии в производствения 

сектор; 

 Издаване на уникални идентификационни номера за продукти на компанията с 

признаване в цял свят (номерата да се признават от всички търговски партньори 

и вериги, и да осигуряват безпроблемно листване на стоки и търговия с тях в 

търговски обекти и електронни платформи); 

 Осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова 

информация, която в последствие се синхронизира с електронна платформа за 

продуктова информация. 

 

2.2. Група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и 

логистични процеси: 
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 Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на 

управленски процеси; 

 Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на 

производствени процеси; 

 Софтуери решения, насочени към оптимизиране и проследяване на логистични 

процеси. 

 

2.3. Група 3: ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност 

на продукта и/или услугата и/или процесите: 

 Осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукти чрез прилагане 

на blockchain технология и доставяни ledger-технологии; 

 Осигуряване на кибер и информационна сигурност на услуги чрез прилагане на 

blockchain технология и доставяни ledger-технологии; 

 Осигуряване на кибер и информационна сигурност на процеси чрез прилагане на 

blockchain технология и доставяни ledger-технологии, в т.ч. процеси, свързани с 

доставката на суровини и/или производствени процеси и/или логистични 

процеси по дистрибутирането на стоката/услугата. 

 

Като задължителен елемент (дейност) към всички ИКТ услуги, включени и в 

двата типа ваучери се възприемат: консултантски услуги за формиране на умения за 

работа и прилагане на съвременни ИКТ (т.е. обучение на служители на получателите 

на ваучерите за работа с внедряваните ИКТ услуги). 

Всяко внедряване на ИКТ технологии изисква провеждането на 

специализирано обучение на работниците, за да придобият дигитални 

компетенции за ефективно използване на иновативните производствени/ 

дигиталните технолгии. 

В задълбочено изследване на НСФ Метал-Електро се стига до важни изводи 

относно развитието и моментното състояние на машиностроенето (вкл. ИД 25) в 

страната. Според направеният анализ, за да се синхронизират трудовите и 

икономически отношения в бранша, е необходима работа в посока модернизиране на 

производствата и съответно актуализиране на уменията и качествата, необходими за 

балансиране на влаганите инвестиции в технологичното обновяване и 

кореспондиращите обучения на работната сила. Освен това е необходимо да се изгради 
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разумен подход, за мотивиране на работещите да останат или да започнат работа в 

бранша, който като цяло да бъде основателна причина машиностроенето да бъде 

предпочетено пред по-атрактивни сектори. Тоест необходимо е това, което предлага 

работата в този бранш, да е достатъчно убедително в подсигуряването на социално-

икономическия статус на хората. 

В България все още няма действаща система, която на базата на проучвания и 

прогнози за технологичното развитие на бранша, да предвижда необходимите за 

управление на производствения процес компетенции, квалификации и 

преквалификации.  



 

50 
 

3. Наименование на професии / длъжности, основни за производствена 

дейност 25 

 

Дефинирани са следните основни длъжности и съответните им кодове по НКПД 

в производствена дейност 25, които ще се разгледат и анализират по отношение 

настоящите и бъдещи дигитални умения на работниците: 

КОД НА ПРОФЕСИЯ 

ИЛИ ДЛЪЖНОСТ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯ ИЛИ ДЛЪЖНОСТ 

ОСНОВНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ 25 

72111001 Леяр 

72332031 Монтьор, ремонт на машини и оборудване 

72232041 Фрезист 

72232019 Машинен оператор металообработващи машини 

72121001 Заварчик 

71321003 Бояджия, промишлени изделия 

72232020 Машинен оператор, металорежещи машини 

72332010 Механошлосер 

74122007  Електромеханик 

72233004 Настройчик, металообработващи машини 

72232042 Шлайфист 
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V. КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  
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VI. РАЗРАБОТВАНЕ НА КАЗУСИ/ПРИМЕРИ  

 

В рамките на проект „Партньорство в дигитална среда“ бяха проведени допитвания 

чрез анкетни карти до редица предприятия в ИД 25. Сред обхванатите предприятия 

бяха както такива със съществуващи синдикални организации, така и такива без. 

Предоставени бяха два вида анкетни карти, целящи да проучат степента на 

дигитализация в предприятията и очкванията за нейното отражение върху работната 

среда и профила на заетостта.  

Проучването сред синдикализираните предприятия от ИД 253 (в които 

работниците са организирани към НСФ „Метал-Електро“) показа, че предприятията 

следват общата тенденция за бранш машиностроене и металообработване по 

отношение внедряването на нови цифрови технологии в производствата на компаниите 

в България. Допитването до отделите „Човешки ресурси“ в предприятия от ИД 25 е 

изключително красноречиво, не толкова за степента на необходимост от бъдещо 

осъвременяване на технологичното производствено равнище, колкото за темповете на 

процесите по обновяване. Болшинството от представителите на мениджмънта 

отказаха сътрудничество във връзка с проучването с довода, че това не е 

приоритет за техните компании, тъй като в момента са съсредоточени в други 

дейности, които целят запазване на производствата и съхраняване на работната 

сила. Те не изключват масово внедряване на нова производствена техника, но не 

фокусират политиката си върху тази тема поне за в близко бъдеще. Проблемите 

основно са свързани с експортната ориентация на българското металообработване, 

търсенето и предлагането на съответната продукция, цените на суровините, 

формирането на цените на продуктите съобразно изискванията на чуждия пазар, 

равнището на заплащане на работната ръка и други фактори, които влияят на 

възможностите на българската метална промишленост да промени технологичния си 

облик. Работодателите ясно осъзнават, че стъпките в тази посока ще означават мащабно 

преструктуриране на производствената основа, което неизбежно води до такова и на 

работната сила. Всичко това ще е тясно обвързано с финансови инвестиции, рискове за 

стабилно позициониране на външния и вътрешния пазар и ще изисква ефективни и 

                                                           
3 Обхванати са председателите на синдикални организации от предприятията Цератицит България АД, 

Котлостроене АД, Корадо, Аркус АД, РИГ ЕООД 
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устойчиви подкрепящи национални индустриални политики. Целият процес трябва да 

бъде предшестван от прогностични анализи за рисковете и ползите от преминаване към 

дигитална производствена среда, което ще резонира както на местно, така и на 

регионално ниво. 

Проучването на НСФ „Метал- Електро“ показва много ниско ниво на 

дигитализация на работния процес, като основната промяна е на ниво 

администрация и събиране на данни, което не се отразява или повлиява слабо 

числеността на състава на персонала и мястото на работа. Към работа от разстояние 

преминават хора, ангажирани с обработка на данни или организационни, логистични и 

управленски функции, които могат да изпълняват задълженията си в отдалеченост от 

производството. Голяма част от предприятията, които са част от мултинационална 

структура, продължават да работят със сравнително стара техника, която е отпаднала от 

чуждестранната производствена линия, където е заместена с нова, и е внедрена на 

местна почва. На тази основа е логично и слабото повлияване на фирмените политики 

за обучение на заетите за придобиване на дигитални умения, тъй като наличното 

технологично равнище не предполага променено естество и качество на труд. Ако има 

някаква промяна, то тя е свързана с несложна автоматизация на ръчен процес или 

подобрена функция на машината, което предполага кратко разяснение/ указания на 

място и не налага сертифициране на нови умения. Във връзка с това слабо се променят 

и механизмите за оценка и заплащане на труда както и правилата за управление на 

работните процеси. 

Част от анкетираните отбелязват, че има относително подобрение на 

безопасността на работното място, що се отнася до инспектиране изправността на 

машините и избягването на механични увреди, чрез автоматизирането на определен 

вид работа. Общото мнение обаче е, че слабото ниво на дигитализация не се отразява 

на екологичния отпечатък на предприятията, тъй като не пестят суровини, не се 

икономисва енергия и не се допринася за подобряването на околната среда.  

Болшинството анкетирани отчитат възможностите, които дигитализацията 

предоставя за по-добро разпределение и координация на работните задачи, 

създаването на по-добри условия за работа в екип, за индивидуална/самостоятелна 

работа. Това обаче е повлияно не толкова от конкретни производствени практики, 

колкото от общото схващане, че високите технологии предполагат по-добра видимост 
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на процесите и яснота на изпълняваните задачи, по-всеобхватна и неограничена от 

физически параметри комуникация и по-добър контрол на средата.  

Слабото ниво на дигитализация не е облекчило осезаемо психическото и 

физическото състояние на работниците и служителите, освен в предприятията, 

където малко по-високото технологично ниво е спестило усилия и стрес при 

прецизното изпълняване на работните задачи. Именно в такива предприятия е оценено 

положително влиянието на дигитализацията върху взаимодействието между 

работниците и служителите, както и това между работниците и управляващия екип на 

компанията. Като подобрени се отчитат и връзките с клиентите, тъй като обменът на 

данни и информация е станал високоскоростен, по-качествен и по-активен. Оценява се 

и интегративната функция на дигитализацията, която чувствително увеличава 

възможностите за комуникация, сътрудничество и подобряване на работната 

атмосфера. 

Нито един от анкетираните не е дал по- пространна информация, становище или 

мнение по въпросите, които касаят сигурността на личните данни или гарантиране 

на човешкото достойнство при наблюдение и надзор при работа с ИКТ. Изводът, 

който може да се направи е, че цифровизацията все още не е навлязла в степен, която да 

изисква специфично уреждане чрез колективно споразумение на тези въпроси и те не 

са в полезрението на работещите. По същата причина липсва визия за приоритетните 

области на сектора, които ще бъдат повлияни от въвеждането на новите технологии и 

не са описани възможни регулации, които да бъдат уредени по пътя на социалния 

диалог или конкретно чрез колективното договаряне. Всъщност колективното 

договаряне на национално или на местно ниво се счита за основен инструмент, чрез 

който да бъде регламентирано навлизането на нови технологии и да бъде контролиран 

ефектът му върху работната среда.  

Във връзка с отражението на COVID кризата върху процесите на 

дигитализация, общото мнение е, че тя не е повлияла по никакъв начин в това 

отношение. Това е така, поради факта, че в повечето предприятия от ИД 25 

дигитализацията не бе сериозно настъпила и преди здравната криза, която засегна 

обема на работа, числеността на работната сила и неизбежно- производствените 

планове на предприятията. В момента основният проблем, посочван от повечето 
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синдикални активисти е липсата на финансови средства за осигуряване на 

технологично обновление на производствата. 

Секторните екпсперти по проект „Партньорство в дигитална среда“ 

проведоха и анкетно проучване на тема: „Дигитални умения и компетенции: 

състояние и перспективи за развитие“ (февруари 2022 г.). За целите на проучването 

са направени интервюта със служители от отдел „Човешки ресурси“/управител в три 

предприятията от ИД 25 „Производство на метални изделия, без машини и 

оборудване“. Предприятията, включени в изследването нямат синдикални организации 

и се характеризират с навлизане на определени нови технологии. В тези предприятия се 

проведе и последващо проучване на дигиталните умения сред служители, заемащи 

ключови за бранша длъжности (идентифицираните 15 длъжности, представени в т.3 на 

раздел IV). Обхванатите от анкетното проучване на дигиталните умения и компетенции 

предприятия са: 

 „ДеБулКо“ ООД (село Мусачево, община Елин Пелин, Софийска област): 

частно, малко предприятие, което се занимава с проектиране и производство на 

рекламни стелажи, оборудване за магазини и метални изделия за индустрията. Клиенти 

на фирмата са водещи компании от областта на хранително– вкусовата, химическата, 

автомобилната промишленост, издателската дейност и търговията. Предприятието 

разполага с добре оборудвана производствена база с модерни машини и може да 

предлага изделия на изгодни цени и при кратки срокове на изработка. Екипът е 

съставен от висококвалифицирани специалисти в областта на производството на 

метални изделия. Предприятието е сертифицирано според стандартите: ISO 9001:2015 

„Системата за управление на качеството“; ISO 14001:2015 „Системата за управление на 

околната среда“; ISO 50001:2011 „Система за управление на енергията“. 

 „Бронз“ ООД (град София, производствена база - гр. Долна Оряховица, 

Велико Търновска област): частно, малко преприятие, което се занимава и с 

производство на метални изделия по конструктивна документация и/ или мостра, 

доставени от клиента; инструментална екипировка и нестандартно оборудване като 

приспособления, заваръчни конструкции, прилагани в машиностроенето и други 

подобни; резервни части за: селскостопански машини, керемичната промишленост, 

резервни части за опесъчаваща техника на пътните управления в страната, втулки за 

автомобили; стоки за строителството и бита. Преприятието разполага с богат машинен 

парк и има възможност за пълна механична обработка на различни метални изделия: 
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стругове универсални и с ЦПУ, фрези универсални и с ЦПУ, координатно-

разстъргваща машина, щос и шепинг машини, шлайфмашини и други. Предприятието е 

сертифицирано според стандарта ISO 14001:2004 „Системата за управление на 

околната среда“. Произвежда стоки за нуждите на вътрешния пазар и за страните от 

ЕС. Изнася продукти в Испания, Гърция, Франция, Германия, Ирландия, Англия и 

други държави. 

 „ЕМКО“ ООД (град София): частно, голямо преприятие, което се занимава с 

проектиране, разработване, производство, ремонт и доставка на продукция с военно 

предназначение; производство на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и 

пиротехнически изделия; търговия със специална продукция, внос и износ на продукти, 

свързани с отбраната. Притежава заводи в град Трявна и село Белица.  

 Анкетната карта се състои от два раздела, проследяващи актуалното 

състояние на изследваните предприятия и използваната от тях система на 

обучение и повишаване квалификацията на работниците и служителите в 

областта на дигиталните умения/компетентности.  

Раздел 1:  

А1: Какво е в момента нивото на дигитализация на дейностите в 

предприятието? 

Предприятията оценяват нивото на дигитализация на дейностите в момента като 

„ниско“ или „средно“. Две от предприятията заявяват „ниско“ ниво на дигитализация, 

което означава, че дигитални технологии (компютри, специализиран софтуер и др.) се 

използват на базово равнище, предимно за целите на административната дейност и/или 

когато единични операции и/или процеси са автоматизирани. Едно от предприятията 

заявява „средно“ ниво на дигитализация, което означава, че дигитални технологии се 

използват в административната дейност и част от основната дейност на предприятието 

и/или когато свързани помежду си процеси са автоматизирани и обединени заедно; 

 

А2: Какви дигитални технологии се използват в предприятието към настоящия 

момент? 

Трите предприятия към настоящия момент използват “специализирани 

софтуерни продукти и изкуствен интелект”, по-конкретно: три предприятия - 

„Финанси и счетоводство“; по две предприятия – „Инвентар и складови наличности“ 

или „Калкулация на сметки, платежни документи“; едно предприятие - „Управление 
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и планиране на ресурси (ERP)“, „Роботи в производствената практика“ и „Планиране 

на материалните ресурси (MRP)“.  

Едно предприятие към настоящия момент използва „Роботи“ (Машини с 

автоматично управление, които автономно изпълняват определени задачи, почти 

винаги с помощта на електронен хардуер и програмирани инструкции). 

Две преприятия към настоящия момент използват „Сензори за регистриране на 

информация“, по-конкретно: и двете предприятия „Охранителни системи“; едно 

предприятие - „Проверка на документи (чекиране)“. 

Едно предприятие към настоящия момент използва „Мобилни приложения“ 

(Софтуерно приложение, предназначено за мобилно устройство). 

 

А3: Според Вас, кои от изброените по-долу технологии е необходимо да бъдат 

въведени през следващите 5 години в предприятието, с оглед подобряване 

дейността му?  

Едно предприятие смята, че през следващите 5 години, с оглед подобряване 

дейността му е необходимо да бъде въведен един от „Специализираните софтуерни 

продукти и изкуствен интелект“, по-конкретно технология за „Управление на 

взаимоотношенията с клиенти (CRM)“, а друго едно предприятие избира да се 

въведат „Виртуална и смесена реалност“ (Симулация на цялата система и 

инфраструктура, проиграване на производствени процеси, сигурност и аварии и пр.).  

Две преприятия смятат, че е необходимо да бъдат въведени „Сензори за 

регистриране на информация“, по-конкретно едното предприятие е за „Охранителни 

системи“, другото е за „Сензори за качеството на въздуха в производствената зона“ 

и „Мониторинг качеството на въздуха“. 

 

А4: Какъв е според Вас ефектът от дигитализацията в сферата на дейност на 

предприятието?  

По отношение на ефектът от дигитализацията в сферата на дейност на 

предприятието се смята, че „По-високата степен на дигитализация повишава 

производителността на труда“, „По-високата степен на дигитализация подобрява 

качеството на предоставяните от предприятието услуги“ „По-високата степен на 

дигитализация води и до подобрение на условията на труд“, „По-високата степен на 



 

58 
 

дигитализация налага необходимост от по-високо квалифицирани работници и 

служители“, „Гарантира устойчивост на предприятието“. 

 

А5: Има ли в предприятието служител/ отдел, който носи централизирана 

отговорност по отношение на дигитализацията (предлага/взема решения 

за въвеждане на нови технологии- специализирани софтуерни продукти, 

платформи, технологични решения и др.)?  

В едно от предприятията централизирана отговорност по отношение на 

дигитализацията носи „Изпълнителният директор/Съветът на директорите“, а в 

друго „Няма такъв служител/отдел. Предложенията за въвеждане на нови 

софтуерни продукти/технологични нововъведения се подават при възникване на 

необходимост от съответния служител/работник“. 

 

А6: Превърна ли се дигитализацията в по-важен приоритет за предприятието с 

настъпването на пандемията COVID-19?  

Дигитализацията се е превърнала в по-важен приоритет за едно от 

предприятията с настъпването на пандемията COVID-19, а в друго – Не. 

 

А7: Какво, според Вас, възпрепятства по-нататъшната дигитализация на 

предприятието?  

Предприятията отбелязват, че съществуват редица фактори, възпрепятстващи  

по-нататъшната им дигитализация: „Недостатъчната квалификацията на 

служителите“, „Размерът на инвестициите“ и „В момента имат други приоритети“. 

 

А8: Появиха ли се в предприятието нови длъжности/професии, за 

упражняването на които се изискват дигитални умения и използване на 

нови технологии?  

В едно от предприятията са се появили следните нови длъжности/професии, за 

упражняването на които се изискват дигитални умения и използване на нови 

технологии: Леяр - 7211.1001, Стругар - 7223.1015, Фрезист – 7223.2041. 

 

Раздел 2:  
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К1: Предприятието разполага ли със собствен център за обучения, в който се 

провеждат/биха могли да се провеждат курсове за усвояване/повишаване на 

дигитални умения/компетентности?  

Предприятията не разполагат със собствени обучителни центрове. 

 

К2: При наемане на нови служители, как преценявате нивото на общите 

(необходими за всяка длъжност/професия, използваща ИКТ) дигитални 

умения/компетентности?  

В предприятията при наемане на нови служители общите им дигитални умения 

се преценяват „въз основа на информацията, посочена в автобиографията/CV“, „въз 

основа на документ за завършена степен на съответстващо образование“. 

 

К3: При наемане на нови служители, как преценявате нивото на специфичните 

(специфично за упражняването на конкретна длъжност/професия, използваща 

ИКТ) дигитални умения/компетентности?  

В предприятията при наемане на нови служители специфичните им дигитални 

умения се преценяват „въз основа на информацията, посочена в 

автобиографията/CV“, „въз основа на документ за завършена степен на 

съответстващо образование“, „въз основа на специализиран сертификат за 

специфични за длъжността/професията дигитални компетенции“ и „въз основа на 

практическите умения“. 

 

К4: Ако след наемане на работа на определен служител се установи, че той не 

разполага с необходимите общи и/или специфични дигитални 

умения/компетентности, как процедирате?  

Ако след наемане на работа на определен служител се установи, че той не 

разполага с необходимите общи и/или специфични дигитални умения/компетентности, 

то от предприятията организират „обучение в процеса на работа, като му определят 

ментор/наставник“, или го „изпращат на квалификационен курс в център за 

професионално обучение“. 

 

К5: Как предприятието се справя с интензивното развитие на новите 

технологии и навлизането им сектора?  
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Предприятията се справят с интензивното развитие на новите технологии като 

„при възникване/идентифициране на необходимост организират на място 

курсове/обучения по конкретни дигитални компетентности (например: работа със 

специализиран софтуер, управление на електронна машина и други) с вътрешни или 

външни обучители“ или „изпращат свои служители на курсове/обучения за 

повишаване на квалификацията, включително в областта на общите/специфични 

дигитални умения в специализирани центрове за обучение“.  

 

К6: Предприятието има ли приети стандарти и/или процедури за проверка 

и/или валидиране на дигиталните умения/компетентности на своите 

служители?  

Предприятията нямат приети стандарти и/или процедури за проверка и/или 

валидиране на дигиталните умения/компетентности на своите служители, „защото 

наличните дигитални умения на служителите си проличават в процеса на работа“.  

 

К7: Къде според Вас е най-подходящо да се провеждат обученията за 

повишаване на общите дигитални умения/компетентности на персонала?  

За едно от предприятията най-подходящо е обученията за повишаване на 

общите дигитални умения/компетентности на персонала да се провеждат „в 

предприятието с вътрешни обучители“, а за другo – „комбинирано, в предприятието 

и в центрове за професионално обучение (ЦПО)“. 

 

К8: Къде според Вас е най-подходящо да се провеждат обученията за 

повишаване на специфичните дигитални умения/компетентности на 

персонала?  

За предприятията най-подходящо е обученията за повишаване на специфичните 

дигитални умения/компетентности на персонала да се провеждат „комбинирано, в 

предприятието и в центрове за професионално обучение (ЦПО)“. 

 

К9: Как според Вас следва да се случват обученията за повишаване на 

дигиталните умения/компетентности на персонала?  
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За едно от предприятията обученията за повишаване на дигиталните 

умения/компетентности на персонала следва да се случват „без откъсване от работа, в 

извънработно време“, а за друго – „с откъсване от работа, платен отпуск“. 

 

К10: Според Вас как следва да се финансират обученията за повишаване на 

дигиталните умения/компетентности на персонала?  

Предприятията считат, че финансирането на обученията за повишаване на 

дигиталните умения/компетентности на персонала следва да бъде „от целево 

финансиране по проекти“. 

 

К11: Кой е отговорен за разработването на графиците за обучение и 

квалификации в предприятието, включително тези в сферата на 

дигиталните умения/компетентности?  

В едното от предприятията смятат, че отговорен за разработването на 

графиците за обучение и квалификации в предприятието, включително тези в сферата 

на дигиталните умения/компетентности, трябва да бъде „ръководител или служител на 

отдел Човешки ресурси“, а според друго – „Преките ръководители на съответните 

звена/отдели“. 

 

К12: Кой разработва учебните програми за обучение и квалификации в 

предприятието, включително тези в сферата на дигиталните 

умения/компетентности?  

Предприятията считат, че учебните програми за обучение и квалификации, 

включително тези в сферата на дигиталните умения/компетентности, трябва да бъдат 

разработени от „центрове за професионално обучение (ЦПО)“. 

 

К13: Има ли в предприятието фирмени обучителни/квалификационни 

програми?  

Предприятията „нямат“ фирмени обучителни/квалификационни програми. 

 

К14: През последната календарна година провеждали ли сте обучения по 

общи/специфични дигитални умения/компетентности?  
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Предприятията през последната календарна година са провеждани обучения по 

общи/специфични дигитални умения/компетентности в „центрове за професионално 

обучение (ЦПО)“. 

 

К15: Предвиждате ли провеждането на нови обучения по общи/специфични 

дигитални умения/компетентности в предприятието?  

Предприятията предвиждат провеждането на нови обучения по 

общи/специфични дигитални умения/компетентности в „центрове за професионално 

обучение (ЦПО)“. 

 

К16: От гл.т. навлизането на новите дигитални технологии, то какъв тип кадри 

ще са необходими на предприятието през следващите години?  

На предприятията за „производство на метални изделия без машини и 

оборудване“ от гледна точка на навлизането на новите дигитални технологии, следните 

типове кадри ще им бъдат необходими през следващите години: 

 Специалисти по автоматизация на производството: до 1 година; 

 Специалисти по Big data и разширени анализи: до 5 години; 

 Специалисти по компютърни симулации (за изследване на различни крайни 

потребителски продукти или технологични решения преди да бъдат пуснати в 

масова употреба): до 5 години; 

 Специалисти по развитие на дигитални бизнес модели и услуги: до 5 години; 

 Специалисти по киберфизични системи (системи, свързващи информационни и 

софтуерни компоненти с механични и електронни части, които комуникират 

посредством единна инфраструктура за предаване на данни (например 

Интернет): до 5 години; 

 Специалисти по дигитален маркетинг: до 5 години; 

 Специалисти по концептуално планиране и внедряване: до 5 години; 

Някои предприятия от сектора ИД 25 посочват, че няма да са им необходими 

следните типове кадри през следващите години: 

 Специалисти по Big data и разширени анализи; 

 Специалисти по компютърни симулации (за изследване на различни крайни 

потребителски продукти или технологични решения преди да бъдат пуснати в 

масова употреба); 
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 Специалисти по киберфизични системи (системи, свързващи информационни и 

софтуерни компоненти с механични и електронни части, които комуникират 

посредством единна инфраструктура за предаване на данни (например 

Интернет): 

 Специалисти по облачни изчисления (съхраняване и запазване на данни в 

отдалечени бази, достъпни чрез Интернет); 

 Специалисти по разработване и интеграция на мобилни приложения; 

 Специалисти по дигитален маркетинг; 

 Специалисти по концептуално планиране и внедряване; 

 Специалист Интернет на нещата (IoT). 
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VII. НАСТОЯЩО И БЪДЕЩО ТЪРСЕНЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ 

Настъпването на Индустрия 4.0 е факт, а установяването на нова технологична 

реалност е нейната концептуална и неотменима характеристика. Тази нова реалност 

няма как да не повлияе на всички компоненти на трудовата среда. Браншовите 

експерти в България считат, че най-силно тя ще се отрази на числеността и състава на 

персонала в предприятията, тъй като ще се промени структурата на производството, 

което ще има все по-малка нужда от ръчно управление на процесите и все по-голяма 

необходимост от високо образовани специалисти, които да контролират новите 

производствени вериги. Това е тясно обвързано с разгръщане на фирмените 

политики за обучение на наетите за придобиване на дигитални умения, като това 

ще цели и запазване на заетостта чрез адаптиране на компетенциите и средата, и/или 

квалификация с опция за нова заетост. 

По отношение на идентифицираните в ИД 25 ключови за бранша длъжности, то могат 

да бъдат обобщени следните дигитални умения, които лицата следва да притежават към 

момента и в диапазон от 1- 5 години:  

 

1. За длъжността „Леяр“ 

Основни 

дигитални умения 

Необходими 

дигитални умения 

след 1 година 

Необходими 

дигитални умения 

след 3 години 

Необходими 

дигитални умения 

след 5 години 

 
Специализирани 

софтуери 

 

Работа с роботи, 

роботизирани 

системи 

Познаване на 

Интернет на нещата 

(данни от сензори в 

производвената 

линия) 

3Д принтери 

 

2. За длъжността „Монтьор, ремонт на машини и оборудване“ 

Основни 

дигитални умения 

Необходими 

дигитални умения 

след 1 година 

Необходими 

дигитални умения 

след 3 години 

Необходими 

дигитални умения 

след 5 години 

 
Специализирани 

Работа с роботи, Познаване на 
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софтуери 

 

роботизирани 

системи 

Интернет на нещата 

(данни от сензори в 

производвената 

линия. 

3Д принтери 

VR симулации 

  

3. За длъжността „Фрезист“ 

Основни 

дигитални умения 

Необходими 

дигитални умения 

след 1 година 

Необходими 

дигитални умения 

след 3 години 

Необходими 

дигитални умения 

след 5 години 

 
Специализирани 

софтуери 

 

Работа с роботи 

роботизирани 

системи 

Познаване на 

Интернет на нещата 

(данни от сензори в 

производвената 

линия) 

3Д принтери 

VR симулации 

 

4. За длъжността „Машинен оператор металообработващи машини“ 

Основни 

дигитални умения 

Необходими 

дигитални умения 

след 1 година 

Необходими 

дигитални умения 

след 3 години 

Необходими 

дигитални умения 

след 5 години 

 
Специализирани 

софтуери 

 

Работа с роботи 

роботизирани 

системи 

Специфични 

мобилни 

приложения 

Познаване на 

Интернет на нещата 

(данни от сензори в 

производвената 

линия), блокчейн 

системи и системи 

нзирани на 

изкусрвен интелект. 

3Д принтери 
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VR симулации 

 

 

5. За длъжността „Заварчик“ 

Основни 

дигитални умения 

Необходими 

дигитални умения 

след 1 година 

Необходими 

дигитални умения 

след 3 години 

Необходими 

дигитални умения 

след 5 години 

 
Специализирани 

софтуери 

 

Работа с роботи, 

роботизирани 

системи 

Познаване на 

Интернет на нещата 

(данни от сензори в 

производвената 

линия) и системи, 

базирани на 

изкуствен инрелект, 

3Дпринтери 

 

6. За длъжността „Бояджия, промишлени изделия“ 

Основни 

дигитални умения 

Необходими 

дигитални умения 

след 1 година 

Необходими 

дигитални умения 

след 3 години 

Необходими 

дигитални умения 

след 5 години 

 
Специализирани 

софтуери 

 

Работа с роботи 

роботизирани 

системи 

3 Д принтери 

 

7. За длъжността „Машинен оператор, металорежещи машини“  

Основни 

дигитални умения 

Необходими 

дигитални умения 

след 1 година 

Необходими 

дигитални умения 

след 3 години 

Необходими 

дигитални умения 

след 5 години 

 
Специализирани 

софтуери 

Работа с роботи 

роботизирани 

системи 

Интернет на нещата 

(данни от сензори в 

производвената 
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 Специфични 

мобилни 

приложения 

линия) и системи, 

базирани на 

изкуствен инрелект, 

3Дпринтери и 

блокчейн системи 

VR симулации 

 

8. За длъжността „Механошлосер“ 

Основни 

дигитални умения 

Необходими 

дигитални умения 

след 1 година 

Необходими 

дигитални умения 

след 3 години 

Необходими 

дигитални умения 

след 5 години 

 
Специализирани 

софтуери 

 

Работа с роботи, 

роботизирани 

системи 

Интернет на нещата 

(данни от сензори в 

производвената 

линия) и системи, 

базирани на 

изкуствен инрелект, 

3Д принтери 

 

9. За длъжността „Електромеханик“ 

Основни 

дигитални умения 

Необходими 

дигитални умения 

след 1 година 

Необходими 

дигитални умения 

след 3 години 

Необходими 

дигитални умения 

след 5 години 

 
Специализирани 

софтуери 

 

Работа с роботи, 

роботизирани 

системи. 

Специфични 

мобилни 

приложения 

Интернет на нещата 

(данни от сензори в 

производвената 

линия) и системи, 

базирани на 

изкуствен инрелект 

и блокчейн 

VR симулации 

 

10. За длъжността „Настройчик, металообработващи машини“ 
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Основни 

дигитални умения 

Необходими 

дигитални умения 

след 1 година 

Необходими 

дигитални умения 

след 3 години 

Необходими 

дигитални умения 

след 5 години 

 
Специализирани 

софтуери 

 

Работа с роботи, 

роботизирани 

системи. 

Специфични 

мобилни 

приложения и 

платформи 

Интернет на нещата 

(данни от сензори в 

производвената 

линия) и системи, 

базирани на 

изкуствен инрелект, 

3Д принтери 

 

11. За длъжността „Шлайфист“ 

Основни 

дигитални умения 

Необходими 

дигитални умения 

след 1 година 

Необходими 

дигитални умения 

след 3 години 

Необходими 

дигитални умения 

след 5 години 

 
Специализирани 

софтуери 

 

Работа с роботи, 

роботизирани 

системи. 

Специфични 

мобилни 

приложения и 

платформи 

Интернет на нещата 

(данни от сензори в 

производвената 

линия) и системи, 

базирани на 

изкуствен инрелект, 

3Д принтери 
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VIII. ПРЕПОРЪКИ И ПОЛИТИКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА 

СИНЕРГИЯ В ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И 

СЛУЖИТЕЛИТЕ В СЪОТВЕТНИЯ ОТРАСЪЛ/ПРОФЕСИЯ (ПРЕДВАВИТЕЛНИ 

ИЗВОДИ) 

 С оглед на идентифицирания недостиг не само на квалифицирани 

изпълнителски кадри, а изобщо на хора, които желаят да работят в бранша в България, 

то са необходими спешни и целеви действия в национален план. Средното 

професионално образование, което е призвано да подготвя квалифицирани 

изпълнителски кадри, е достигнало критична точка откъм качество и застъпени 

специалности.  

 Това е общ проблем за всички икономически дейности от бранша и Българска 

браншова камара машиностроене заедно със синдикалните си партньори многократно 

са настоявали държавата- в лицето на МОН да бъде активна при идентифицирането и 

въвеждането на конкретни мерки, които да осигурят подготвени кадри, които да 

обслужват този основен и жизнено необходим за индустрията сектор. Налага се 

изключително премислена промяна в подхода на прием в средните и висшите 

технически училища, които са основният генератор на изпълнителски кадри за нуждата 

на индустрията по региони. Реформата трябва да предотврати прием на немотивирани 

ученици или студенти, които стартират обучението си поради липса на друга 

алтернатива и които в последствие формализират дипломите си и обезсмислят 

обучителния процес. Трябва да се обърне особено внимание на защитените дефицитни 

за метало индустрията специалности в професионалните гимназии, на мотивационните 

политики и на имиджа на професиите от бранша. Необходимо е също така държавата и 

работодателите да създадат такива условия на труд, които да привличат перспективни 

млади хора, които освен да изучават инженерни специалности, да работят и да се 

развиват у нас с ясно кариерно бъдеще.  

 Много важно е системно да се повишава и квалификацията на заетите в 

България, съобразно с високите изисквания на дигитализацията. Малка е или липсва 

заинтересованост у работещите да усвоят нова професия или да повишат своята 

квалификацията, тъй като това не е обвързано с кариерен и финансов просперитет. Тук 

водещи отново трябва да бъдат самите фирми, които да обогатят методите за 

насърчаване на заетите да надградят уменията си или да придобият нова, необходима за 

предприятието квалификация. 
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На фона представения производствен профил на предприятията от ИД 25 в България, 

който е белязан с общите характеристики на бранш машиностроене и 

металообработване, открояваме следните задачи, които стоят за решаване пред 

работодателите и представителите на работниците на местно ниво и социалните 

партньори на браншово ниво: 

 Мотивиране на заетите в предприятията да се включват в обучения за 

придобиване на дигитални знания и умения; 

 Мотивиране на млади хора да избират изучаването на машиностроителни 

специалности и работа в машиностроителни предприятия; 

 Издигане имиджа на машиностроителя и премахване стигмата върху сектора, че 

работата е тежка, непривлекателна и не перспективна; 

 Насочване на средства от оперативните програми и Плана за възстановяване и 

развитие към инвестиции в нова техника, която е по-производителна, по-

безопасна и съхраняваща във висока степен здравето и живота на работещите. 

 

Благодарение на дългогодишното сътрудничество между Национална 

синдикална федерация "Метал-електро" (НСФ „Метал-електро“) и Българска 

браншова камара машиностроене е постигнат напредък в областта на трудово- 

осигурителните взаимоотношения чрез възможностите за договаряне на задължителен 

минимум за КТД в дружествата от машиностроителни и металообработващи дейности. 

Затова Отрасловият колективен трудов договор (ОКТД) е разпознат като основен 

инструмент за въвеждане на политики и поемане на отговорност. Ето защо, на това 

ниво може да бъде заявен ангажимент на социалните партньори за мотивацията на 

заетите да се включват в организирани от работодателите обучения за придобиване на 

дигитални знания и умения и работа с нова техника и технологии. Също така ОКТД 

може да урежда ангажимент на работодателите и синдикатите в предприятията за 

издигане имиджа на машиностроенето, участието им в срещи с подрастващи и 

обучаващи се с цел представяне на професиите като достойни и привлекателни, 

гарантиращи добър социален статус на работещите. Може да се разпише клауза, която 

да съвместява усилията на синдикатите и работодателите като равноправни партньори 

при утвърждаване на добри фирмени политика за безопасност и здраве при работа, 

спазване на трудова и технологична дисциплина и др. 
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Както многократно беше споменато, проблемът с неразпознаването на 

професиите от икономическите дейности, обхванати от бранш машиностроене и 

металообработване като желани за трудова реализация, не е въпрос единствено на 

популяризиране в общности, които по традиция или регионална специфика са насочени 

към индустрията. Това е много по- мащабен проблем, който касае национални 

приоритети и въобще бъдещата икономическа визия на държавата. Необходима е 

цялостна промяна на националния подход към индустрията, ако се цели силна 

национална икономика. 

В този контекст социалните партньори на браншово ниво могат да 

организират  съвместни форуми за широко популяризиране на машиностроенето 

и машиностроителните специалности, за мотивиране на млади хора и хора на 

пазара на труда да придобият машиностроителна квалификация и да работят във 

фирмите. 
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ІX. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА  

 Според оценките на браншовите експерти, българското машиностроене, и в 

частност обхватът му на ИД 25, не само има нужда от огромни финансови ресурси за 

технологичното си преобразяване, но също така не е готово „отвътре“ за мащабна 

промяна. За да може браншът да се подготви за новата дигитална реалност, на първо 

място той ще трябва да обнови мотивационните си политики, възрастовия и 

квалификационен профил на работната си сила и да има ясна прогностична визия за 

производственото си бъдеще. 
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